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Kül fö ldre egy évre 3 dol lár (50 szokol ) . 
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Osztrák indolencia. 
A magyar-osztrák provizorium meghiusult 

és a termésértékesités gondja napról-napra élén-
kebben foglalkoztatja a termelőket. A fővárosi 
sajtó napirenden taitja ezt a kérdést és pro és 
contra boncolgatják az osztrákok elzárkózásának 
okát. Most már nemcsak gazdasági, hanem po-
litikai szempontok is bonyolítják a helyzetet, mert 
a bécsi delegáció részvételével megtartott minisz-
terközi értekezleten végleg eldőlt, hogy a provi-
zorium nem volt megköthető. A kormány feles-
legesnek tart minden további alkudozást, mert 
azt a benyomást merítette az eddigi tárgyalások-
ból, hogy Ausztria külpolitikai okokból hiúsította 
meg a megegyezést, miután most Olaszországgal, 
Csehországgal és a Népszövetséggel folytat" tár-
gyalásokat jövendő gazdasági és politikai elhe-
lyezkedéséről. 

Az osztrákok indolenciájával, mellyel most 
a termésfeleslegünk kivitelét szeretnék megaka-
dályozni, már nem először találkozunk oly alka-
lommal, mikor nekünk van valamire szükségünk. 
Ausztria most ugyanazt a játékot üzi velünk, a 
melyet Nyugatmagyarország annektálása idején 
játszott, mert nem azt nézi, hogy mi lenne az ő 
haszna, hanem azt, hogy mivel árthat Magyar-
országnak. Most az egyszer azonban megérde-
melten vágjuk zsebre ezt az ujabb indolens tény 
kedésit az osztrák politikának, mert ebben az 
esetben legalább is részben, mi voltunk a fiaskó 
előidézői. Merthogy az osztrákok nem engedik 
be a mi termésfeleslegünket ez nemcsak a mi, 
hanem épen ugy az ö bajuk is. De hogy evvel 
még üthessenek is rajiunk, ez tisztán a mi ész-
szerűden gazdaságpolitikánknak tudható be. 

Hetekkel a provizorium tárgyalása előtt, már 
az egész fővárosi sajtói élénken foglalkoztatta a 
termesfölöslegek kihelyezésének a kérdése és a 
lehet i legélesebb beállításokban tárgyalták annak 
szükségességéi, hogy az osztrák-magyar meg-
egyezés mielőbb létrejöjjön. Liz volt az oka annak, 
hogy az osztrákok felfigyellek a iri termésfeles-

legünk romlandóságának hangoztatására és most 
"politikai fegyvert kovácsoltak belőle ellenünk. 
Ausztria arra spekulál, hogy aki kényszerhelyzet-
ben van az engedni kénytelen. Ó inkább vészit 
egy keveset, de kivárja, mig a Népszövetség a 
szanálás kapcsán valamiképen belekényszeríti 
Magyarországot, hogy egy messzebbmenő kon-
cessziót kapjun a kereskedelmi szerződések létre-
jötte érdekében. 

Nem fogjuk most az ideák és tanácsok össze-
vissza hullámzó tengerébe fullasztani a mondini 
valónkat, csupán annak leszögezésére szorítko-
zunk, hogy az ujabb osztrák indolencia azt jelenti, 
miszerint Ausztriának mindig elsőrendű fontos-
sága volt, hogy valamiképen kimutath >ssa ellenünk 
foga fehérjét. Ezt kell leszögezni és ezt kell meg-
érteni azoknak, akik eddig még érthetetlen okok-
ból állandóan az osztrákok útmutatásai alapján 
akarják intézni Magyarország pénzügyi és gazda-
sági kérdéseit. 

Magyarország gazdaságilag talpraállott és 
ezt nemcsak mi. hanem az osztrákok is tudják. 
Többek között, hogy pedi^ ennek a talpraállás-
nak a regi gyűlölet alapján valahogy meggyön-
gíthessék az alapját, nem sajnálnak semmi áldo-
zatot, meg a saját bőrük kockáztatásával sem. 
Támadnak, amikor azt hiszik, hogy mi megérezzük 
ezt a támadást, csakhogy Magyarország ereiben 
már uj életerős vér csörgedez s hiába a körülöt-
tünk olálkodó népek minden rafinériája s hiába 
az osztrákok denuncians és spekulatív politikája 

i is. — ezeket a támadásokat minden erőnkből 
ugy focjuk visszaverni, hogy méltó helyükre 
kergethessük vissza a támadókat. 

fejében aranykoronát) in. F.^y aranykorona 14 5'H) papir^ 
koron.1t számit. — A bérlők más megállapodás hiányába* 
az esedekes bért augusztus 5-i.; tartoznak a háztulajdo-
nosnak megfizetni; az a bérlő azonban, akire nézve az 
esedékes bórnek e^y összegben iccnJ » befizetése nehéz-

járna, az esedékes bért 3 egyenlő hivi részletek-
ben is fizetheti. Tényleges szolgálatban álló köz alkalma-
zottak, kik lakbérüket egy összegben kapják, a részlet-
fizetési kedvezményt igénybe nem ve ietlk. \ részletfizetés 
a közüzemi pótlék s kincstári Inzhaszonreszesedésre nem 
terjed ki Részletfizetés esetében az esedékes bernek 
egyes havi részletei annak a hónapnak 5. napjáig fize-
tendők, amelyre vonatkoznak é i abban az esetben, ha az 
alapbér a 2JÜ aranykoronát meghaladja, a hátralékos rész-
letek után havonta l ' o kamatot is kell fizetni, amely kamat 
szeptember il! október hó 5-éig fizetendő. Az a bérlő 
ki a kincstári házhaszonrészesedést a májusi lakbérne-
yedre teljesen kifizette, az augusztusi bérnegyedre a 

májusban fizetett kincstári házhaszonrés.íesedés '/f-részét 
;-.z iugus^tusi l.ikberösszegi>e beleszámíthatja. A háztu-
lajdonosom tartoznak a kincstári házhaszonreszesedést áz 
esedékes adótartozásukkal egyetemben augusztus 15-ig 
a városi pénztárban befizetni. 

E I H D E T M É N Y E K . 

I ."5X4—92A. sz. Kütiiirré teszem, hogy az 1W25. évi 
augusztusi likbéinegyedre !ak..s s nem üzlethelyisegeknek 

i az i'Jl7. évi alapbér 30*, fizetendő lakbér fejében, 3°,» 
pedig közüzemi pótlék címen; azonfelül a tiszta ber 12 5 
* t kincstári házhaszonrészesedés fejeben aranykoronában. 
— Üzlethelyiségek után az l'J17 évi alapbér 50", fize-
tendő lakbér fejéhen, 3° 0 pedig közüzemi pótlék címén, 
azonfelül a tisztabér 12 5" u kincstári házhaszonrészesedés 

5488—1925. A helybeli posztógyár meg-
keresésére közzé tas'.en, hogy 6— 8 férfimunkát 

; és több női munkás a gyárban muikára azon-
nal felvétetik. J jl?ntkező< közvetlen a pjsztó-
gyári ig izgatóságioi fordalj i á i k . 

»d. 5059—1925. Közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát, képsző gyű nölcsfák 1925. évi 
gyümölcstermésének nviívános árverésen való 
eladás* H szokásos módon 1925 évi augusztus 
hó 15-én és 16 án szombaton és vasárnap dél-
u'án a h^lvszi.aen fo<» megtartatni. Az árverés 
szombaton délután pont 2 órakor kezdődik a* 
alsó vámháznál. 

5717—1925. sz. Közhirré teszem, hogy Kő-
szeg város erdőgazdasága eladásra bocsát az 
1925. évi stáj^rházi váurísban: 153 ürm. bükk, 
73 ürtn. tolvv selejtes (111 r.Uidti) hasáb tűzifát; 
ugyanott: 43 ürm. bükk, 75 ürm. selejtes (II r.) 
tölgydorong tűzifát. — Az 1925. évi sparriegeli 
vágásban: 174 urm. selejtes1 (II I . rendű durván 
ht»Bű!íatott) bükkhatáb tüzif it és 8 ürm. selejtes 
kemény dorong tűzifát. Eladás Írásbeli verseny-
tárgyalás u j t u történik. Árajánlatok n polgár-

A S z a b ó h e g y e n , 

Abcsonyau vitorlázó felhők uszkn!na'\ fe 
lettünk, szürke gomolygásukkai oly ügscan 
takarják u napot, hogy a legpirányibb sug> r.. 
sem tud reményt nyújtani nrn , hogy de u'áu 
mi'g j 1 idő is legyen. Pedig igazan kegyeseb-
ben kormányozhatnék odafóuo azokat H csúnya, 
mulatságrontó esőhajókat — hiszen egy Kősze-
gien unalmas hétköznapi déluiáal akármik nn.'g-
menteui tiszteletreméltó asszonyi buzgalommal 
a kőszegi hölgyek. 

fcs ennek a finom szenzációja már végig-
szaladt o városon. A kicsi, d<Í legtöbbször nagy 
befogadóképességű leá^ysziv »k lá^y ritmusa 
hevesebb ütemre dobbant, mr<or az esti korzón 
azzal a tipikusan lányos mosollyal megkérdezik 
egy más'.ói: 

— Eljöí/. te is? — <5 is ott lest! 
» 

Az ev. nőegylet csütörtökön délután ki 
rándulást repdesett a Szabóhegyre. 

A felhők, ha lőhet, még közelebb libbentek 
a házak fölé, de a Kálvária táján egy világos 
C6Ík kettéhasította a búskomor kárpitot ós a 
nap ünnepélyes mosolyával jókedvre hangolta 
a már-már nekikeseredett lelkeket — na igeu 
és Kőszeg elkezdte kivonulását a szent hegyre, 
illetőleg a Szabóhegyre. Vastag po/felhő takarta 
volna be a hegyre igyekvőket, da szarenc-sére a 

U'K aapi eső elé»;gs lehiii'tte a fö d pur/.ójókcd 
ve — most már csak a homlukoiot kö rnyez-
tek elő az '.sőcseppek es halk peruutezénsel 
gyingitetiék az elöem Jked : s keilemstleu ki-
bug>-.r/;asá!. 

* 

A büszkén hegy nevet vií.eiő kis domboeska 
oldaliról már messziről hallatszik a jókedv 
muzsikája és a n 'w j c ^ndcs völgybe, hol a 
Józstf forrás k^vés vize folydogál, vilámkaca-
tíáa száll alá. Ez a bat guiat c^ak emeljed tt, 

;a 1. közönség pedig csuk jött jött, az X lába 
i asztalokat egykettőre körülülték, a merészen 
ívelő domboldalon esrymásu'áo tünedeztek elő 

'.a S/inyei—Morse üzerü wMaj»lis f cok. DJU que 
ott volt miudenki, aki számi' K .szegen, — ahik 
peclirf mégsem reszkíroztak u^eü a Szabóiiegy 
megmászását, egy d íu áonal többet unatkoztak 
véi^ig és t^y kedves emlékkel kövesebbre g ju 
dülhutnak a többi egyhangú délutánokon. 

• 
To tibola, büff ", muzsika, j óked/ : ezek hu:-

ták alá a délután biztos sikeréi. M irt mindegyik-
ből volt elég — tulan a másodikból kevesebb, 
annak h»mar vé^e lett. De ennok is a t. ko 
zönség volt az oka, m ;rt olyan riff zabilos pusz-
tító rohamul intézelt ellene, ho^y u;á:.a kő kö-
vön, akarom moudani az asztalon sem n i nem 
maradt. 

A tombolatárgyak tömege alalt u iy roa 
kadozott. Mind niki nyeri — a k i veit sorsjegyet. 

M'rt határozottan sorsjegy volt, hiszen az ál-
dozat iszonyú drukkok közt bontotta szót a 
művészien ö^^zehen^eritett j gyeket: 

— Juj, csak a 141 est húznám ki ! 
A sors kegyes volt, mert kintuta és míg-

nyerte a ieKÓrd.íkossbb és le^juxosibb darabot: 
egy valóságos, Két ablakos, modernül berende-
zett izét, meiynek honlokzalán a számsor leg-
szerényebb egysége duplán irva ékeskedett — 
különben majd este a korzón valamelyik disz-
krét villanykörte alalt megsúgom mit, hátba 
elpirulna a nyájas olvasó, ha véletlenül hölgy 
lenne. 

* 

Egy valóságosan élő pirosmasnis, bubi-
frizurára fésült, igy etiketiképes kis — malacot 
is árvereztek. E nemes funkciót az egyik jogász-
testvér hajtotta végse slenori hangon és kitűnő 
eredménnyel. Kapott is sok gratulációt, még a 
k-s malac is harsogó ovációban részesítette. 
Ugy tudom, másban nemi 

I)e hat az uugusztmi nap hamar az ó h á z 
inogó bujt és a özabóhegy fái szomorú bolint-
gatással búcsúztak a jókedvtől. Az uton fehér-
tarka ieányruhkk mozogtak az ünnepélyesebb 
és idősebb ftíkotefcégek között ós halk kacagás 
szakadt fel innen is, onnan is — hogyne: 

— Megmentettünk egy délutánt 1 
• 

Az evang. Nőgylet szabóhegyi kirándulása 
kilünően sikerült. 61—6. 
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mesteri hivatalban adandók be fcfl'őn külön Ár-
megjelöléssel : vágás, fanem és választék szerint. 
A tetszés szerinti döntést a város fentartja. 

tagokat, hogy a nevezett egyletet a legnagyobb 
erkölcsi és aryagi lámogatásban részesíteni 
szíveskedjenek. 

5418—1925. sz. A vértetü, hernyó stb. 
gyümölcsfa kArievők elJen való további v« d • 
kezes céljától elrendelem, hogy a birtokosok 
gy ümölcslaikat gondosan vizsgálják meg s a 
kártevő vértetü es hernyóktól tisztítsák uieg. A 
száraz ágakat, gaUakat, valan int beteges haj-
tásokat vagdossák le, ezeket összegyűjtve semmi-
sitsék mí g, a levágás következtében támadt seb 
helyeket gyümölcsfakátránnyal kenjék be. Ezen 
munka ehég*ésének határidejét t U K U S Z I U S ÜO 
átan állapítom meg. Figyelmeztetem vé^ul a 
birtokesokat, hogy a lthutlott gjümöics össze -
szedésénél is különös gondot fordítsanak a her 
Djok stb. elterjedésének meggátlására. Kende-
letem végrehajtását szigorúan ellenőriztetem, az 
elleDe vétők 500000 K-ig ttrjfdhető pénzbün-
tetéssel lesznek sújtva. 

66^1—1925. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1925. évié szóló Kőszeg városára vonatkozó 
jövedelem s vagyonadó kivetén lajstrom a városi 
adóhivatalban tu^usztus hó 1U tel 15 napi köz-
szemlére van kitéve. A lajstrom bárki által be-
tekinthető s a mások id< jára vonatkozó Írásbeli 
észreveteleit a lajstrom közszemlére tételének 
utolsó na í ját kővető 15 napon belül a kőszegi 
m. kir. adóhivatalnál btnjujthatja. Figyelmez 
tetem az adózókat, hogy az ált. kereseti adó 
elleni feltblezts kittijed a jövcdelem adóra, a 
kereseti adóalap után megállapított jövedelem 
öst-zegére nézve, míg ellenben a jövedelmi adó 
egyéb tételei elleni felebbezés a fizetési meg-
hagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül 
adbató be a fe szólamlá->i bizottsághoz. Az álla 
János kereseti adó k ívelése során jogerősen meg 
állapitott jövedelem helyessége és jogossága 
elleu a jövedelem hdó kivetése során jogorvos 
lattal élni nem lehet. 

J ambr i t s Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem a Sopronban augusztus 16 án 
megtartandó Iparcskongresszuson résztvenni 
szándékozó tagokat, hogy az indulás 16 án reg-
ga l ü-2i>-kor történik. Gyülekezés a vasuiállo 
máson. Minden résztvevő eddig az igazolványát 
váltsa ki az ipartestületnél. 

Értesítem végül az ipartestület összes tag 
jait, hogy a Kath. Legényegyesület 40 éves 
jubileumi ünnepségére a testület tagjait az el 
nökség utján is meghívta, — felkérem tehát a 

A kiállítás egész lartama alatt, vagyis 
szeptember H ig féláru vasuli meneijngy váltá 
sári és a kiállítás megtekintésére jogosító iga 
zolványok 20.000 koronáért az i{artestületben 
bárki által válthatók. 

Dömö t ö r Gyula ipartestületi elnöl . 

I I I I I K K . 

25 even át a tűzoltás és mentés torén ki 
fejlett érdemes tevékenységük jutalmazásár> 
alapított diszérmet adományozott a belügymi 
niszter Marton Károly tüzoltóff parancsnoknak 
é6 gróf Erd'dy Tamás tüzrendészeti felügyelőnek. 
Az érmeket legközelebb ünnepélyes keretek 
között fogják a kitüntetettek megkapni. 

Vitézzé avatas. Molitorisz Emil álamrendör 
ségi felügyelőt, ki néhány évvel ezelőtt Kősze-
gen is teljesített szolgalatot, a korm&nyzó e 
héten avatta vitézzé Hudjpesten. 

Testnevelési tanfolyam nyílott meg Szorn 
bathelyen, melyre Kőszegről a polgármester 
Szidoly Elemér tart. hadnagyot küldte ki. A 
tanfolyam egy hónapig tart. 

Halalozas. Érzékeny csapást mért a sors 
keze Jaeobi R. Viktor aihói ev. lelkipásztorra és 
nejére szul. Hudaker Ilonára. Tizhónapos kis 
Laura leánykájuk makacs bélhurut következié 
ben e hó 5 én elhunyt. Temetése pénteken dél-
után volt, melyen nagy részvét nyilvánult meg 
a néhány évvel ezelőtt a helybeli alreáliskolában 
bej6ztott evang. lelkész családja iránt. 

A Concordia dalárda ma délelőtt 9 órakor 
a Jézus szent Szíva templomban megtartandó 
nagymisén énekli itt először Schubert C-moll 
miséjót. — Itt emiitjük meg, hogy a Concordia 
féifidalosegylet soproni verseny-reszvétele nagy 
költségeinek részbeni fedezésére önkéntes ado 
mányokat köszönettel togad az egyesület nevé 
ben Dömötör Gyula elnök. 

Kőszeg város a Zalaegerszegen építendő 
Károly király templom javára egy waggon téglát 
adományozott. 

A baranga v.itss, mely a mult vasárnap da- j 
cára a rossz időjárásnak Kfiszegdoroszloban volt, 
csak részben zajlott le, mert sem a színielőadást, 
sem a táncmulatságot a zuhogó eső miatt neu 
lehetett megtartani. I^y a mai napon kárpótol 
jak magukat a doroszloiak és ma fejezik be a 
harangavatás másili felét. 

A soproni iparkiállitason a kőszegi iparosok 
igazán minden dicséretet megérdemlő módon 
sztrepelnek. összesen hét iparág van képviselve 
városunkból, ami viszonylag a többi vidéki vá-
rosokhoz, s/áoibeliiag is jelentős eredmény. A 
kiállítás mult vasárnap nyillott meg, ameiyen 
J»mbrits L jos polgármester is ré»ztvett ós ugy 
a péuzügyininiszterneh, mint a kiállítás védoo-
kének Esterházy Pál hercegnek felhívta figyel-
met a kőszegi kiállító iparosok munkáira, me-
lyekről íuy a pénzügyminiszter, rniut a herceg 
teljes elismeréssel nyilatkozott. Igazán érdemes 
is megtekinteni a ki u itast. Kőszegről a No mez-
gyár és az Eisner-féle sisakgyár szerepel igen 
fíkerii't csoportosításban és sok szép auyaggal, 
Jeszil József szűcsmester pedig versenyen kívül 
áll, mert a szü.-s szakmából Ő az egyetlen ki-
á:iitó. Szívesen is nézegetik a sok szép szőrme 
bm d it és egyéb mesteri szőrmemunkait. Tudo-
mányos sz mpontból is fölette érdekes a Mag-
pergető kiállítása, unt VYn hter Gyula állított 
ö«*sze igazá i szemléltető es a laikust is lekötő 
csoporiositasb in. D >mö!ör G\ulu szíjgyartó-
mesttr parádés lószerszámokkal szerepel a ki-
állításon, de már neki konkurenciája is akadt 
Szombathelyről. Seper Imre műasztalos iz;öses 
bu'ordarabokkal és berakott képekkel arat elis-
merést és kialitott tárgyai már vevőre is akad-
tak. Wi fi-ger Miklós aranyozómeshr 6ikerult 
gyertya és lámpatartói ugyancsak nugy érdek-
lődést keltenek. — Most a kőszegi dalarda ké-
szülődik erősen a 15 én megtartandó soproni 
dalosversenyre és reméljük, hogy dalárdank a 
versenyben az elsők között foglal helyet. A 
dalosversenyre a daiárdistákkal együtt sokan 
felrándu'nak Sopronba. 

A szeszfőzde ma délelőtt 10 órakor tartja 
felszámoló közgyűlését a Yarosbáza tanácster-
mében. A/.érdekelt felek pontosanjelenjenekmeg 

Múveszestelyt rendez kedden este a Mulató 
nagytermében fel 9 órai kezdettel a m. kir. 
Operaház néhány kitűnő tagja, melyre a jegyek 
eiőre válthatók Róih Jenő köny vkereskedeseDen. 

Vadászjegyet váltottak A polgármesteri hi-
vatalban vadászjegyek váltós névsorát itt kö-
zöljük : Polster U ju la ny. alezredes, dr. Frey-
berger Jenő ügyvéd, Schaller Mátyás tanar, 
Udvardy Pál földbirtokos, Tauscher Béla n y u g . 

alezredes, Müiíer Ferenc n a g y i p a r o s , T a t a c s 

Béla nv. százados, Szomaaer Tamás vívómester, 
Kot tel L) >zső gyógyszerész, Schatl'r Fereucjt aiar, 
Zs >!dos J á )os tiszthelyettes, Szerdatiwly Karoly 
táblabíró, N h immer Gyula igazgató, Mészáros 
Antal nrdömester, Kikly István e r d o m e r u O K , 

Farkas Dániel állatcg. ugyi feügyüíő, Jambrits 
L íjos polgármester, Márkus József tiszthelyettes, 
Hám István mészarosinester, L'nger Elek t a n k -

tisztviselő, Keresztény Bóla körjegyző. A mult 
évben 54 vadászjegyet adott ki kőszegi lakosok 
részére a város, mig ezidén csak 21 a v a d a s z 

jegyet váltók száma. 

A tüzoltomulatsag amelyet mult vasárnap 
elmosott nz egész napon át tartó esős időjárás, 
jövő szombaton Bo dogasszony napján lesz meg-
tartva, ha ezen a napon sem lesz szerencséje a 
tüzoltéegyletnek, akkor másnap vasárnap tart-
ják meg. A zenét a zenepártolók vonószenekara 
szolgáltatja este 8 óráig, utána táncmulatság. 
A tekeverseny a már eredetileg tervezett napon, 
azaz 2 án lezajlott. 

Vegre megtalálták azt az építőmestert, aki 
fel fogja épiteui a n.igycsomótei körjegyzői épü-
letet! Egy évtized óta keresték ezt a céget, mig 
véyro megtalalták Kőszegen Schreinor ós Maitz 
személyekben. Kilenc pályázó közül ennek a 
cégnek j u t o t t a már tíz év ota vajúdó munka, 
melyhez gőzerővel kell most hozzáfogni, hogy 
megmentsenek egy szobauélküli kőszegi szálloda-
tulajdonost a további kálvári íjától. Schreiuer ós 
Maitz mindent el fognak követni, hogy az épület 
még ez évben tető alá kerüljön. 

Tanckoszorucskat rendez jövő szombaton 
e hó 15 én Laki .1. okleveles tánctanító a Mulató 
összes termeiben növendékei és a tánekedvelő 
ifjúság részére. Bővebbet a falragaszok hirdetnek. 

A városi gyümölcsfák termesének e ladasa 
jövő szombaton és vasárnap fog megtörténni, 
nyilvános árlejtés utján a helyszínén. 

A fogoly sas. 
Irta: Thirring Gusztávné Waisbecker Irén. 

Láttátok mtír a sasmadarat fönn lebegni 
a levegőben, amint le lecsap néha a mélybe, 
maj 1 megint eltűr.ik hirteleu a kóválygó felhők 
közt? Hallottátok hatalmas szárnya suhogását, 
amint emelkedik és repül, mig fónn a magas-
ban úszik a napfényben? 

Ilyen sasmudárról mesélek nektek, egy 
fiatal, szép sasmadárról. Meglőtte a vadász a 
szárnyát, amint repült felette a magasságban. 
>zámyaszegetten esett le a sas és ott vergődött 
verében a földön. A vadász megsajnálta a szép 
madarat, vigyázva zsákba tette és hazavitte. 
Otthon kalitkát csinált neki, bőven hozott neki 
ételt, hogy tán magához szoktatja a fiatal sast. 
Tan, ha jól tartja, megszokik a fogságban nála. 

A beteg madár lassanként magához tért, 
a seb behegedt, a tollúk nőttek, már már fel 
tudott szállni a kalitka magasabb polcára. 

Egjszer reggel álma után elfelejtette a 
B8S, hogy fogoly. Széjjelterjesztette gyógyult 
szárnyait és emelkedett, emelkedett. Felkiván 
kozott a magasba, hol játszva kergetőznek tár 
sai, hol verseuyt repülnek lenge feihókkel, hol 
büszkén néznek a napba és ringatóznak a fénylő 
sugarakban. 

De amiut emelkedett, a ketrec rudjába 
ütődött a szárnya. A sas erre hirtelen lecsapott. 
Majd újból felemelkedve, teljes erővel akarta 
ezárryával kiütni a rácsot. Csapta, verte a va-

sat, körmével belekapaszkodott a rácsba és cső 
révei csípte, harapta a rudakat . . . Mindhiába. 

Az ura ételt és italt vitt neki; becézgetve 
szólt hozzá, de a sas, mintha aludna, behunyta 
a szemét, hogy ne lássa a hívogató napsugarat. 
Ura szavát nem hallotta, esek a szabadban esi 
csergő madárkák dalára figyelt. 

Mikor újra hajnalodott és a reggeli szellő 
enyelgően borzolta a tollát, fölvetette a fejét. 

Széjjeltárta hatalmas szárnyát és teljes 
erővel nekitört a rácsnak. Addig verte kétség 
beesésében szárnyával a kalitka rácsát, mig 
újra felszakadt a begyógyult seb. Szárnyából 
patagzott a vér s aléltan hanyatlott alá. 

Nem tudott fogolynak maradni ép szárny-
nyakkal. 

Folytassam e mesét? 
Fogoly sas vagy te most, szegény nemzetem. 
De te ne mondj le ! 
Ne verdesd szárnyaidat véresre a kalitka 

rácsán. 

Am ha megjő az időd, ha megérzed az 
idők szelét, ugy kemény csőröddel csipd szét a 
rácsodat. De csak akkor. 

Mert királyi sas vagy, én népem. 
Es árva sas vagy, ón népem. 
Egyedül való e földön. Es egy csepp vet t 

ee veszíts hiába. 

Am fend a csőrödet! — Szabad leszel to 
még, én sasmadaram! 

BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 
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A Kőszegi Kereskedelmi Bank igazgatósága 
az augusztus bó 8 án tartott ülésén elhatározta, 
hogy régi tervét, a Vasmegyei A'talános Taka-! 
rékpénztárr«l való érdekközösséget tető alá 
borza. A Vasmegyei Á't. Tkptár »zidő szerint 
körülbelül a legnagyobb intezete Yasmegyének, 
melynek érdekközösségébe t»rtnzik a .Kemenes ; 
aljai IlitelbaLk", az „Ipar és Népbank" Srent-
gottháidon és a Csepregen székelő „Répcevidéki, 
Takarékpénztár". A .Kőszegi Kereskedelmi 
Bnnk r. t.u ezíel b» váltja azon Ígéretét, hogy 
üzletkörét kilőviti. Ennek fontosságát a kőszegi 
pénzpiacon nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert 
ez az agilis bar.k tőkeerős intézetté alakult ez 
által. Az inté?et ügyvezetésében i ;cn átalaku-
lás folytán változás állott be, amennyiben az 
ügyv. igazgatói teerdőket a mai naptól fugva 
a Vasmegyei Á'talános Takarékpénztár egjik 
iga?gat< ja látja el. 

Sokat igero hangverseny lesz f. hó 15 en 
szombaton este fél 9 órakor a leánygimnázium 
dísztermében. Nagy ae érdeklfd^s, mert a hang-
versenjt Höllriegel Györgyné kitűnő é n e k e s n ő 

és Lilly S. József kiváló amerikai zongoramű 
vész és karmester tartják. Külön érdekessége 
lesz az estének az a körülmény, hogy meghall 
juk varosunk nagy fiának a híres zeneszerző-
nek Kárpit i Sándornak nagy sikert elért szép 
dalait. — A n űsor : 1. Vonósnégyes: Klasánszky 
J. , Gratzl Gy.. Stiaszny Gy. és Siúr D. 2 n) 
Saint Saens: Ária „Sámson és Delila" c. ope-
rából. b) Verdi : Ária a „Troubadur* e. operából. 
Énekli Höllriegel Györgyné. 3. a) R .chmanni 
neff: „Cis moll Pré.uét". b) Rubinstein : ka-
menüi Ostrcw". c) Grieg: „Menyegző Trold 
hsgenben". Zongorán előadja Lilly ÍN József. 
Szünet. 4 Schubert: a) Aufenthail, b) „Gretchen 
am Spinnrad". Énekli Höllriegel Györgyné. 5. 
a) Godard: „2 me Mazurka". b) Lilíy : „Old 
Black Joeu . Zongorán előadja Lilly S. József. 
6. a) Tarnny : „Bucsu", b) „őszutója" . c) Kár-
páti S. : „Alomcsók14, d) „Millió a csillag", e) 
„Boldog az a felhő". Ülőhely 20.000 K állóhely 
10.500 K. — Liliy S. József, ki első lá ásra 
megszerette Magyarországot s ki közénk hozta 
művészetét, megérdemli, hogy a város közön-
sége megjelenésévei honorálja jóindulatu mű-
ködését, tekintve még a hangverseny nivc j í t és 
az alacsony helyárakat. 

A Ucszegi veyzett kereskedelmi iskolasok a 
főiskolai hallgatókkal karöltve f. hó 19 én tart-
ják ezideig mindég fényesen sikerült zártkörű 
táncmulatságukat. A meghívók a jövő hót folya 
mán hord:iti.ak szét. 

A leventek összeirasa Kőszeg varosaban újból 
megtortéiiik és mivel a jelentkezés nem járt 
eredménnyel, a városi hatóság az összeírást Ki-
küldött összt-irók utján fogja eszközölni, házról 
házra járva 

Gazdak figyelmebe. Termését megkétszerez-
heti, ha vetőmagvaif, a búzát, rozsot és őszi 
árpát, üszög és az árpa csikoltsága ellen Uspu-
lun porpáccal csávazza. Hazai é- 1 ülföldi kí-
sérletek igazolják az Uspulun porpác előnyeit. 
Az Uspulun porpác tökéletesen megsemmisíti 
a vetőmagvakhoz tapadó kártékony gombacsi 
rákat, növeli a mag csiraképeseégét, elősegíti 
az egyenletes fejlődését és ezáltal emeli a ter-
méshozamot. Az Uspuluu porpác ezen előnyei 
miatt 5—10 kg kevesebb vetőmagra van szük-
ség holdankint. Az Uspulun porpác fertőtleníti 
a talajt és megkönnyíti a vetések áttelelósét. 
Az Uspulun porpác alkalmazása olcsó, kényei 
mes. A pácolás vizben való oldás uélkül, szá-
razon, egyszerű összekeverés által törénik s 
igy használata idő és munkamegtakarítást je-
lent. Az Uspulun porpác a Farbeufabriken, vorm. 
Friedr. Bayer & Co. leverkuseui cég készítménye, 
gyártja Magyarország részére Krausz—Mosko-
vits Egyesült Ipartelepek R. T. Budapest VIII . , 
Orömvolgy utca 8. Kapható a Magyar Növény-
mentő R. T. Budapest VII., Dohány-utca 20, a 
Hangya budapesti központja ös összes fiókjainál, 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest 
é6 összes kirendeltségeinél, valamint minden 
jobb szaküzletben. Tájékoztatót küld és felvilá-
gosítással készséggel szolgál iwy a gyártó mint 
az elárusitással foglalkozó összes cégek. 

Uj könyvek Róth Jenő kölcsönkönyvtárában: 
Escbstruth: A boldogság csillaga: Magamért 
szeressen. Dumas: A vérnász. Böhme: Bieden-
bach Mici élményei; Biedenbach Mici házassága. 
Courths-Mahler: Az Ausztriai. 

A Dr. t brams féle gyógyel|árást bevezettek 
Budapesten. A pusztító népnyavalyák úgymint: 
rák , vérbaj, tuberkulózis, asthma s a különféle 
idegbajok leküzdésére Budapesten egy uj ambu 
latoriumot rendeztek be az amerikai, az angliai 
és a franeia hasonló intézetek sok éves tapasz-
talatai alapján, ahol a fenti bajok ugyanolyan 
sikeres kezelését remélhetjük, mint amilyennel 
a nyugati Abrams intézetek dicsekedhetnek. Dr. 
Abrams eljárása ezen betegségeket egy egészon 
t-p(ciális elektrovibratiós árammal kezeli, mely 
meglepő eredményeket mutat föl még olyan 
esetekben is, amikor más gyógymód nem veze 
tett eredményre. Az ambulatorium VII. Hun 
gária körút 11/a. sz. alatt kezdte meg működését, 
a londoni Abrams-intézet két kiváló orvos tanít 
ványárak vezetése mellett. 

Öngyilkosság vagy baleset ? Csütörtökön reg-
gel vmgauyázó emberek szétroncsolt orral és 
homlokkal halva találtak egy vámőrt a bozsoki 
erdőszélen. A csendőrség értesülés után azonnal 
kiszállt a helyszínre és megkezdte a vizsgálatot. 
Megállapították, hogy az áldozatnak Tiboly Ven-, 
del a neve, ki a bozsoki vámőrségnél teljesített 
szolgálatot. Szerdán este, mint ahogy azt már 
többször megtette, megint kiment vadászfegy- ) 
verével az erdőbe vadászni. A közelben lakúk 
hallottak is rövid idő múlva egy lövést, azonban 
miután ez itt a határon nem ritka eset, nem I 
tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget és igy j 
csak reggel vették észre a történteket. A hullát j 
arccal előrebukva találták meg, balkézben a 
fegyverrel, melynek ravaszához egy zsinór volt 
erősitve, ennek másik vége pedig hurokban vég-
ződött és bele volt akadva a bulla jobb lábán 
levő bakancs törött patkójába. Ezen helyzetből 
és körülményekbtl kiindulva megállapittatott, 
hogy bűncselekmény ki van zárva, sőt erős 
a feltevés, hogy öngyilkosság esete forog fenn, 
melynek okát azonban eddig felderíteni még 
nem sikerült. Annyit tudnak csak, hogy előző 
este egy levelet kapott Budapesten lakó felesé 
gétől. Tiboly Vendel családos ember volt, fele-
sége és két fia gyászolják. A nagyobbik fia 12, 
a kisebbik 2 éves. Családja Budapesten lakik. 
Feljebbvalói és bajtársai szerint ez a családjától 
való különélés tehette életunttá és adhatta ke-
zébe a gyilkos fegyvert, annál is inkább, mivel 
csekély fizetéséből nem igen bírta a két ház-
tartás költségeit, hogy Ő Bozsokon, családja 
p dig Budapesten éljen. 

Fix kötvenyek, eletiaradex stb valorizalasat 
celzo egyesület vau alakulóban. A megalakulás 
céljiból augusztus hó 16-án délelőtt 11 órakor 
a kőszegi Ipirtestület hivataios helyiségében 
értekezlet lesz, amelyre az érdekelt kötvény-
tulajdonosok meghivatnak. Az egyesület meg-
alakítása iránt a kőszegi középosztály rendkívül 
érdeklődik, a belépésre nagy számban jelent-
keznek. Hasonló egyesület Budapesten már meg 
alakult, Sopronbau alakulóban van és kilátás 
van hasonió egyesületeknek más városokban 
való megalakulására. 

Megzavart betörö. Kozmor Sándor tömőrdi 
lakos házába a konyhaablak betörése után azon 
keresztül behatolt a lakásba Nagy Sándor puszta-
családi illetőségű 35 éves csavargó és onnan 
többféle ruhaneműt akart ellopni körülbelül 3 
millió korona értékben, azonban valaki munká 
jában megzavarta és igy a lopott holminak jó 
részét elszórta és ismeretlen helyre menekült. 
A nyomozás folyik. 

— Vendég lősökné l borban jó l 
bevezetett vidéki üzletszerzőket keresünk. 
Ajániatokat: Vinicola Budapest, Üllői ut 30. 

Egy fekete börretikül elveszett szerdán a 
bencéstemplomban. Kéretik a megtaláló jutalom 
ellenében lapunk kiadóhivatalában leadni. 

| Anyarozsot, Kőrisbogarat, 
| hársfavirágot, 

és mindenféle gyógy- és fűszeres növényt 

állandóan legmagasabb áron vasáról a 

Pantodrog Magyar Gyógynövény R. T, 
Budapest, VIII., Barros-utQa 13. 

Hintázott ajánlatot kérünk! 

Még egyszer 

olyan jól izlik 

az Ön kávéja, 

ha Ön a tiszta 

ízletes „Franck* 

kávépótlékot 

használja. 

Ügyeljen be-

vásárlásainál 

gyári védjegyünkre, 
„ kávédará ló - - ra ! 

A vasúti hídtól a vasúti állomásig alig van 
100 lépés 8 ha ezt a 100 lépést egy kéziszekér, 
targonca, szekér, kocsi vagy autó megteszi, vá-
mot kell fizetnie, ennek kevesebbet, annak többet. 
Ez azért van, mert az állomás épülete külterü 
leten fekszik i!). A téglaszinek és Kőszegfalva, 
valamint a gyopmesterház mind távolabb van 
nak a várostól és mégsem külterület. Ha tehát 
egy kőszegi polgár el akar utazni és podgyászát 
valamint baját személyét leviteti az állomásra, 
akkor vámot kell neki fizetni. Akármilyen városi 
szabályrendelet hatalmazza is fel a varost erre 
a vámszeaésro, mégis nagyon furcsának tűnik, 
nevetséges 100 lénés miatt vámot szedni hely-
beli polgároktól, fcs most ahelyett, hogy eltöröl-
nék ezt a pontot, még felemelik a vámdijat a 
duplájára. A kocsik és autók majd ugy segíte-
nek a bajon, hogy a vámdij megtakarítása cél-
jából csak a hidig viszik utasaikat. 

Szent Ferenc első kapolmja M tgyarosiagon. 
Kaposvárról írják: Gosztonyi Mihálynak kas-
télya van Bárdibükk somogymegyei községben. 
A földesúr a kastély parkjában művészi tervek 
szerint kápolnát építtetett Assisi .Szent Ferenc 
tiszteletére. A szentnek Magyarországon ez az 
első kápolnája. Az uj istenházát a minap ál 
dotta meg Rott Nándor veszprémi megyéspüs-
pök, akit kellemesen lepett meg az a körülmény, 
hogy az ünnepségen megjelent Kovács József 
keposszentbenedeki ref. lelkész is presbitérium i-
val. A református küldöttség tisztelgésekor 
a veszprémi püspök hosszabb beszédben fejte-
gette a felekezetek közötti béke szükségességét 
és a krisztusi szeretet megvalósítását. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt ket hetröl. 
S z ü l e t é s e k : Pukler .József— Mészáros Ro-
zália: József r. k., Grandics Ferenc—Pischof 
Mária: Lujza r. k., Markovits Antal—Brezovits 
Mária: Anna r. k , Wurst József—Witzmann 
Anna : Lajos r. k., Kappel Mihály—Pogácsás 
Erzsébet: Ferenc ág. ev., Lépőid Géza—Rádl 
Lu jza : Géza ág. ev.. Tangl János—Feicht Mária: 
Sándor r. k., özv. R<jger Mária: Frigyes r. k. 
H á z a s s á g : Hoffmann Miksa—Perl Hermina. 
H a l á l o z á s o k : Pukler József 1 napos, élet-
gyengeség, Nyilicska Pálné .">3 éves, hashártya 
gyulladás, Márfy Lajos 18 éves, tüdővész, Jacobi 
Laura 10 hó, bélhurut. 

Világrekord az éhezesben. Chicagói jelentés 
szerint Frederik Hoesel dr. ottani egyetemi tanár-
nak, az élettani intézet professzorának az éhezés-
ben világrekordot sikerült felállítani. Hoesel 33 
napig éhezett és most előadásokat tart arról, 
hogy mit érzett ezalatt. Az első két nap nor-
málisan telt el, a harmadik és negyedik nap m 
járás közben fájdalmat érzett. A hetedik napon 
már nagyon elgyengült. Kimondott éhséget nem 
érzett, csak a harmadik héten. Ekkor már any-
nyira megkívánta az ennivalót, hogy kizárólag 
csak az evés gondolatával foglalkozott. Az utolsó 
napon nem tudott aludni rettenetes fájdalmai 
miatt. A gyomorizmai teljesen összezsugorodtak. 
Meleg viz ivása után az éhségérzete jelentéke-
nyen csökkent. Amerikai tudományos körökben 
ez az uj éhe/zési rekord nagy feltűnést keltett. 
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ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest VII , Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A leg jobb sikerrel készít elő közép i sko la i ma-
ganv i zsgákra , érettségire v idékleket is. Rész-
letfizetési kedvezmény.Tel jes anyag i felelőség. 

ZKs f xyj WIH HP IH I IB I IH I I I—— 

I GÜTHVILMOS i 
/illám JSerőre berendezett 

F A Á R U - Ü Z E M 

SZOMBATHELY , KüSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 

Készáru űztet Operint-u 7 Gyár t és rak tá ron 
t a r t : mindenféle faárukat, játékok stb nagy vá-
lasztékban. mint pl.: Viliamosiá npa álvánv, tacsil-
lar, virágálvány és tartó, Turul labdaverő. Ping-
pong asztalitenisz, szines Park dobókarikák bot-
tal, kugligolyó és báb, hullámgyöngy és gőrlécek, 
nyugágy, függőágy, zongoraszék, dobráma, roulett 
iátek, fakazetták 15.000 koronától, fügönytartó, 
lombfürészdeszka és szerszám, faszijkorongok, uj 
gyermeksportkocsi es kerékre gumit feltesz stb. 

1 

I miiasztaíos-, szobrász-es aranyozo-miihely • 

7 K ő s z e g , V á r k ö r 5 6 . s z a l a t t . « 

l 

MP' A0K3f.ff:n S'Kc ÉSRÜGI 
vr Z51fJ í ."FEOfeSt'RE A 

fty/r A* w. J* ' « 
,• • • Kapkató: 

P-JS " K I R C H K N Ü P T M I H Á L Y |L 

X L J J ^ S J & I ' T«»lcereiH8J6»ébeo. •! 
gf-j t' Jk:t./< . - Wuir. «-. -'jcrl** '. 

Tervszerint kés itünkésruktdron tartunk minden e szakmd-
ba vdgó munkdt u. m. mű- antik- és szobabútorokat, 

Kontjhaberendezést, ülőbútorokat, n\,'ugdg^akut. 
tdbori székeket A j ándéknak megfelelő 

virdgdlvdnvjok, tea- és vurróaszíaloh, 
ékszer-, szivar- és fésüdobozok 

(kazettdk), asztali és dlló-
Idmpdk scljfemernvjővel, modern 

és bronzim tdciós facsilldrok szines 
aranyozott képkeretek min 'en nag^sdg-

ban és formdban stb. Oltdr-épitkezések, min-
dennemű szobrdsz és aranyozó munkdt, sirkijavitdst, 

üvegcimtdblafestést stb. a íegjobb kivitelben szdllitunk. 

i 
! 

I 

hirdetmény. 
A Hunyadi Mátyás" m. fcir. rrál-

iskola' nevelőintézet részire 1925. 
évi szeptember hó 1 tői 192ti aug. 
hő 31 ig Kzükeépns hus, hentesáru, 
fűszeráruk és tej szállítása, vala 
mint a kenyérsütés az intézel gaz-
dasági hivatala által nyilvános ver-
senytárgyalás ufj\n biztosíttatik. 
A i yilvános versenvlárgyalás Kő 
szegen a „Hunyadi Mátyás- m. ktr. 
reáliskolai nevelőintézet guzd isági 
hivatalában tartalik meg a követ-
kező sorrendben : 1. a hus sr.álli 
tására 1925. aug. hó 17-én d u 3 
órakor, 2. a hentesáru szállítására 
autf hó 18 áo d. u. 3 órakor. 3- a 
fűszer Tuk szállítására aug. 19 én 
d. u. 3 órakor, 4. a tej szállítására 
hug. hó 21 én d. u. 3 órakor, 5. n 
kenyérsütésre aug. 22 én d. u. 3 
órasor. A szállítási feltételek fü-
zete a/ iulézet étkezési gazdálko-
dás irodájában naponta délelőtt 
8—12 óráig bárki által betekinthető. 
Az Írásbeli ajánlatok csakis a nyil-
vános tárgyalások megkezdéséig 
fogadtatnak el. 

A „Hunyadi Mátyás" 
m. kir. nevelőintézet 

gazdaság i h ivata la Kőszeg. 

VARRÓGÉPEK 
KERÉKPÁROK 
uj és használt állapotban állandóan raktáron 

Farkas JÓZSBÍ mectuniHismesteratl 

Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

Woderschaller dűlőben a doroszlói 
határban 

691 Q ö l szántó 
továbbá A Síoiner-dűlőben 1«JVŐ 

472 M-öl lucernás 

Villamos 

P0RSZ1VÓGÉPEK 
szoba, szőnyeg, ruha stb. t isztító 

leg jobb és legolcsób kivitelben 

k a p h a t ó 

H E L F E N S D Ö R F E R 

kerékpárkereskedőné l , Árpád-tér 8. 

ma vasárnap, augusztus hó 
9-én d. u. 3 órakor Tüske-

vár-utca 10 szám alatt 
elárvereztetik. 

Ritter János es Amáiia. 

Haszná l t varrógépek 
olcsó áron kaphatók 

• L E P Ő L D GÉZA mechanikusnál 
| Kőszeg, Kossuth L.-u 8 sz. 

Budapest , IX. Kádai-utca 14. szám. 

Előkészít magánv i zsgákra érettsé-

gire vidékre is. 

Köszönet . 

Minden hü és jó barátnak, is-
merősnek, aki felejthetetlenül ked-
ves, drága kis leánykánk : 

Jacobi Edeltraut Laura 
f. hó 5-en történt elhalálozasa és 
f. hó 7-én vegbeinent temetése al-
kalmából őszinte, igaz részvéttel 
és sok szép virággal kegyeletesen 
adózott, jó Istenünk szent akaratá-
ban való megnyugvással, az örök 
ige igazságának tudatában : .Most 
azért megmarad a hit, remény, sze-
retet, e három ; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet", — ezúton 
fejezzük ki hálás köszönetünket. 

Kőszeg, 1925. augusztus 8-án. 

JACOBI K. VICTOR 
ag. h. ev. lelkip.isztnr 

neie: 
JACOBI R. VICTORNE 

sztil Huű.ikt-r Olga Honn. 

Gyógynövényeket 
szegfű- hársfa- pipacs ökörfark-
kóróvirágot, bt léndekmaszlug-, 
fehér ürüm, kerekmálvvalavelet, 

anyarozs és körisbogarat 
és mind°n egyéb gyógynövényt, 
mustár édeskömény ánizsmacr, 
borkövet l egmagasabb napi áron 

H Y D R O F L O R A R . T . 
Budapest, Váci utca 20. Siirnc ARUNDA Hpest 

Kerflnk mintázott áruaján latot ! 

Ma vasárnap aug, 9-en d.u.2 órakor 

na $ árverés 

Kőszegen, Király-ut 78, sz. alatt, 
Bútorok, nntik bútorok, i ü l : k , 
szőnyegek, perzsaszőnyegek. fűg 
Könyök, gobelin, s'orzs, konvha 
bermd. zések, edények, porccllán, 
átfyne nü. f^h^rn^mü, c.iüárok,nip-
pek, különféie di^tán/ya' i , képek, 
•iéprámák. olríjiV-tménve:-., kourak 

gyümölcsös árverés. 
A (7141 —7142) hrszá'nu s»ynmo| 

ps^s, k'>-t e«s s?ő!ő w Burger-dii-

lőben ( Kirá'yv ) d li íekvéss-1 

380 • öl kiterjedésben 

1925. augusztus 9-én 

délután 13 órakor irodámban ön-
kéntes árverésen » legtöbbet it̂ é-
rőtiek ebidntin. Aiv.»rási fe l té te lek 

ná'am mev'udh itók. 
Dr. Szovják ücyv<'> 1. 

f \ U a p c v p l / A r j u t á n y o s á r n n e l a d ó d 

U l V l U o " " o A C l \ C l Köszer:, VArkör 81. 

Frigyes kóoyvnyomdajábuu Kőszegen. 

ói lád.ík stb. 

i l i i 
n H i A T Ó " »a\erterni»• licn 

Músor: Szerdán, aui]. 12 en: 

A titokzatos kép 
Dráma 0 felvonásban a főszo 

r.-pben EUOf iN K L Ó P F E R . 
r 

Es a kisérő műsor. 

Kifutó fiút vagy leányt 
fizetés mellett felvesz a kiadóhivatal. 

l ; rü l t elmenekülni, de később önkéut jelentkezett 
. a csendőrségen. A lelkipásztor állapota remény-
: telen. — 

A bika harca a repülóqeppel. Mikor az ős-
vadonon olőtször robogott vé i i ga tíi/. jkádó sz;»r-
nyeteg, a gőzmozdony: hanyatt homlok, rémül-
ten menekültek a r ngi'teg lakói, még a 
legvakmerőbb fenevadak H. Azóta már rní'g 
szokott jt'lrns^g a vastált'-s; például a mezőn 
legeit;sző j4mbir barmok ig'-r: n>u*rod' iri bámul-
rj'k rá, amikor mellettük elszáauld. De az ember 
uj szenzációval szolgilaz al l í tvi lágntk, — ilyen 
most a rip ;iő«rép, amily még f lelmcs tünemény. 
I'árizsból jel mtik most, hogy a trépmadiinak 
veso'd ;mes kalandjt volr minap ecy bikával. 
A Párizs—Amsterdam közti járatban Bourg^t 
bői indult e.'y repülőgép, amely több utast es 
a postát szálliíott'i. A gépnek Brü >szol Lözel-.V 
ben, Soignies h t'ár. ban baja esait és le kellett 
szállani*. Alig ért földet, amikor ^.zott legelésző 
csordi királya, ügy hita'mas bika, megvadulva 
rontott uz alkotmá iyra ésutas.ira. A bősz állat 
a gíípet össze vissza o urkálti, taposta és utami 
tiözül is többeket megsebesített. Alig birtik el-
kergetni a duhöügő sz rvasállatot. amely a gépet 
teljesen használhiUtianná tette. 

A Pdsli Tőzsde uj száma beszámol a nagy 
ancol pénzkiuaiatrol, a kitűnő t-rmés gazdasági 
kihttásairói s több más aktuáiis problemárói. 
Ara 5')U0 K. Szerkesztőség és hi idóhiv tal Bu-
dapest VIII., l lökk Szilárd u 9. K'szegen knp-
ható Kó:ni Frigyes ujságelárusito üzletében. 

Főlenyesen qyőz minden vor^eoybfín F Í H D D 

.kötöttárugyára (Szombaths-ly, Széli Kilmán-a 
6.) olcsó és jóminőségü Áruival. Mutatóba néhány 
ár : selyem msllények 195 ezer, selyem jambó-
sapkák 17 pzer, ílór urizokoik 29 ezer. fá'vol-
harisnvák 38 e^ r . * 

Százhúsz évig fog élni mindenki, aki .AzO isau ' 
cnnu nagyszerű vicclap uj számát megveszi. Aki félévrt 
előfizet, ingyen kapja a „Bölcs rabbi a mellény/sebben* 
cimü hallatlanul mulatságos vicceskönvvet diszcs vaszon-
kiitesben. A szenzációs vicclap előfizetési ara félévre 
130.0i»0 K. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal 
Budapest VI., Ó-utca 12. 

1 

Kit napos árviz a Rabavólgyben. A mult 
hét végén Stájerországban felhőszakadás volt, 
amely rendkívül sok vizet hozott a Ltpincs-
folyón keres-/tül a Kábái a. A bir f len jott víz 
tömeg annyira m'^duzzasztotta a Hibát, hogy 
ez kilépett'a medréből és a partjain fekvő összes 
fold.'ket és utaiat vízzel borította el, a szántó 
földekről el*odorf t a ker»szl<>kbe fekvő termést 
és a rótfil ft vastag iszap-és árréteggel borította 
el. Kér

 N I P M keresztül egyre emelkt d^tt K VÍZ, 

amely most már trős.'tt »ij>adt Ember«s!etben és 
házakLun nem okozott kárt a hirtelen áradás, 
a földeken okozott rettenetes károdat azonban 
még f-1 sem tudják b-. csüloi. 

Ismot egy mesztelen ember jelent meg a 
sétáló személyek előtt a rőti vö!»zy and-ilgóji 
kornyéké i. Ei?y kőszesri 1 ;ány ugy me^ijodt tőle, 
h"gy l elel etegedetf. D kektivesoportuak bizo 
nyára htmar kézrekeriti a túlzottan nyaralót. 

Hadikolcson egytb kotvenyek valorizációja 
érdekeben megal .kuli a Vligyar Kötvénvtulaj 
donosok Országos .Szövetsége, Budapest, K ;roly 
körút 22. A sz ív tség célja, hogy mindazok, 
akik jó fcoro áik i helyezték el hadikölcsön és 
mas állam idóss :gi kötvényekben, vagy -/á'og-
leveiekt-t vásároltak aranykoronáért, életbizto-
sítások .t kötöttek, m^gkarjják tőkéjük méltá-
nyos bánvadtt s megszűntön az a leheteti n 
állapot, ho^y hazafi s áldoí itkézs^gü'v előrelátó 
gondossá^uüért tö: ürejutásukkal bűnhődjenek.! 
A magunk részéről is felhívjuk *fz érd keitek j 
figyelmét fenti szövetségre és az ügv érd.íáéb3ti; 
állóna ; tartanánk, b.i aahoz minél t bben csat j 
lakoznának. A szövetség étén dr. Strausc István j 
nemzetgyűlési képviselő, a legfőbb állami s/ám- í 
vevőség elnöke á . Ü 'Vvezető eln )k Eíkhard 
Tibor nemzetgyűlé-i k-pvis lő. alelnök Hjmon-
nsy Tivad tr nernx .'L-yulési kép iselő, főtitkár1 

D/. Tóth Árpád E / í tagdíj 5 aranykorona, va-
gyontalanok tugdijmentess-'glK'n részesülnek. 

Meggyilkolta a ntisemondo lelkesít. Bnrzt! 
mas jelenet szinhelve voll, mint I t imáboi j 'len-
tik, a kalábridi Formicole község temploma. A 
helyséí? lelkipásztora, Pan >ni, épen misét szol-
g:\ltatott az ú u'ir- ál, amikor e^y h iragosa, Kosa 
Argensius, egy fintal parasztasszony, hirtelen 
tdaugrott és kést mártott a lelkész hátábi , úgy-
hogy az véresen bukott az oltár lépcsőire. A 
zűrzavarban, ami erre támadt, a tettesnek sike-
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