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Elég volt az izgalomból. 
A frank bizottság részéről négy véleményes 

jelentés került a nemzetgyűlés plénuma elé. Gon-
dolkozóba ejt, hogy vájjon lehet-e az igazság 
négyféle. Bizonyára nem, de a négy oldalról való 
megvilágítása a dolgoknak kétségbevonhatatlanul 
hasznos. Az eszmék és elvek harcából csak meg-
erősödve kerülheti ki az a szempont, amely fölötte 
állván a jogi érveknek, a pártatlan igazságtevés 
és a nemzeti érdeket mérlegelő döntés tekinteté-
ben kell, hogy közmegnyugvásra lezárja az ügyet. 
Hiszen nemcsak büntetőjogi és politikai felelősség 
kutatása itt a cél, hanem talán legelsősorban az, 
hogy a külföldet és itthon az ország közvélemé-
nyét lecsillapítsa a vita eredménye, a vizsgáló-
bizottság által talált konkrét tények elbírálása. A 
nyomozati eredményekből és a tanúvallomásokból 
leszűrt megállapítások természetszerűleg annyi-
félék, ahány nézőpontból azokhoz jutottak s igy 
senkisem várhatta, hogy az ellenzéké fedje a 
többség véleményét. Hiszen a többség és a ki-
sebbség mást keresett. Egymással homlokegyenest 
ellenkezőt. Csak mondották, hogy ugyanazt ke-
resik, mindkét oldalon az igazságot, de szomorú 
tünetként láttuk kezdettől fogva, hogy a kisebb-
ségi törekvések oda irányultak, hogy bármit mond-
janak a tények, azok csoportosítása és széttago-
lása hibákat, mulasztásokat adjon ki s a nem tett 
intézkedésekből, vagy a megtett intézkedések mi-
kéntjéből ráolvasható legyen a kormányra a fele-
lősség. Az ellenzék szemében e felelősség más 
konzekvenciákkal nem is járhat, mint a kormány 
lemondásával. Viszont természetes, hogy a több-
ség a mozzanatokat azzal a meggondolással ku-
tatta s az azokból levonható következtetéseket a 
tárgyi igazság mindenekfelett való szemelőtt tar-
tása mellett s a bűneset külpolitikai fejleményei-
nek, valamint belpolitikai hullámverésének méreg-
fogát kihúzandó, azzal a megfontolással kereste, 
hogy a kormányzat becsületes intenciói, intézke-
déseinek haladéktalansága és erélye, a bűn meg-
torlására foganatosított részrehajlatlan magatartása 

annak az erkölcsi alapnak felismerése által, ame-
lyen a purifikáció megindult és nyugszik, további 
erőtelj es alátámasztást nyerjen az igazság teljes 
kiderítésével és minden jogászi rabulisztikával 
szemben a meztelen valónak feltárásával. Közbül 
a két felfogás között, találkozott még más kettő 
is. E kettő a vizsgálóbizottság eljárásával elége-; 
detlen, e kettő — szintén a kisebbséghez tartozók 
részéről — formaságokon akad fenn, jogi abszur-; 
dumokat tételez fel és arra hivatkozik, hogy a 
vizsgálóbizottság előtt elhangzott vallomásoknak,1 

minthogy azok nem eskü alatt vétettek ki, per-1 

rendszerű bizonyító ereje nem lehet. A többségi 
véleményről benyújtott előadói jelentés megálla-
pítja, hogy a kormány kötelességszerűen járt el. 
A bűnügy kipattanása előtt és után, annak létre-
jöttében, valamint a nyomozás időbelisége tekin-
tetében felelősség nem terheli s javasolja a tör-
vényhozásnak, hogy mivel az ügy a független 
birói ítélkezés számára előkészítve, a törvény-
szabta módon várja befejezését, térjenek felette 
napirendre. Ez felel meg az ország érdekeinek, 
ezt kívánja gazdasági életünk, ezt kívánja társa-
dalmi köznyugalmunk, amelyet tovább nem irri 
tálhat a mindenáron politikai válságot támasztani 
akaró ellenzék erőszakoskodása. A nemzetgyűlés 
dönteni fog s annak határozatában meg kell nyu-
godnia mindenkinek. 

Elvegyem?! 

— „Hát a viszontlátásra holnap, — Feri P 
— „Kezedet csókolom Gitta, — biztosan 

ott leszel ? !" 
— „Igen. Szervusz-. — Kezet nyújtottak 

s a lány bement. Bódog Feri pedig megindult 
a Pátria kávéház felé, ahol barátja és iskola-
társa, Szegedi Józsi várta. 

— Miért vagy olyan lehangolt Feri, csak 
nem vesztél össze Gittával? 

— Nem vagyok lehangolt, de Gittára gon-
doltam. Tudod nagy probléma előtt állok, — 
holnap dől el minden. Peták Gyuri azt mondta 
nekem tegnap: „Szép lány, akivel tegnap sé-
táltál. Szeret legalább ? Ha nem téged, hát a 
pénzedet — mi? Haha!" — Tudod Józsi ez 
ugy szeget ütött a fejembe, erre eddig még nem 
is gondoltam, — vájjon Gitta engem, csak rca-
gamért szeret?! A nők oly jó színésznők, ké-
pesek szerelmet színlelni csak azért, mert pénzre, 
gazdagságra vágynak. S ezt nem tudnám elvi-
selni, ha azután jönnék rá, midőn már a fele-
ségem, hogy nem szerelemből lett az enyém, — 
hanem csak érdekből. Akkor képes volnék ölni 
vagy hasonló borzasztó dolgot cselekedői I — S 
két tenyerébe temette arcát. 

— Ugyan, már miért nem szeretne téged ? 
Elegáns magas termeted van, szép fekete sze 
med, hullámos fekete hajad, az arcod inkább 
érdekes, mint szép. Büszke lehet rád bárki. 

H I R D E T M É N Y E K , 
2041—1926. Közhírré teszem, hogy Kőszeg 

szab. kir. r. t. város erdőgazdasága március hó 
1-én, hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel ágfaárve-
rést tart a fe'sőerdő „Talár" dűlőjében. Eladásra 
kerül 74 rakás ágfa. Tekintettel arra, hogy vé-
konyabb dorong nem termeltetett, az ágfa erős 
dorongágfa: legnagyobbrészt tölgy. Gyülekező 
Waisbeoker pince felett, a pogányi szőlők barkán. 

1914—1926. sz. Közhírré teszem, hogy a 
tavaszi huszonállatvizsgálat Kőszegen 1926. évi 
március hó 18 án fog megtartatni. Felhívom 

— Hagyjuk, — szólt keserűen Feri — nem 
adok én az ilyesmire, pozitivet akarok tudniI 
Holnap próbára teszem Gittát 1 Először azt aka-
rom tudni, hogy szeret e, aztán azt, hogy er-
kölcsileg is megállja e a helyét. Ha igea, ak-
kor a feleségem lesz s akkor nem lesz a föl-
dön boldogabb emberpár, mint mi. 

— S mi lesz az a próba? 
— Azt majd holnap elmondom, most gyere 

játszunk egy sakk-partit. 
Másnap gyönyörű nyári idő volt, verőfé-

nyes, napsugaras, mikor Feri a Kálvintéri tem-
plom elé indult s várt Gittára. Csakhamar fel 
tünt a láthatáron, egyszerű kis lila selyemru-
hájában ; ugy libegett feléje, mint valami tüne-
mény. Nagy kék szemei csak ugy csillogtak a 
boldogságtól, mikor Ferire nézett, de azután 
elkomolyodott. 

— Miért vagy olyan rosszkedvű, Feri? 
Kacagj velem, hisz oly szép az élet, ha együtt 
vagyunk. 

— Est aláírom, drága kis Gittám, mellet-
ted igen szép az élet, oly szép és kellemes, 
mint amilyen te vagy. De ma szomorú hírt 
kaptam hazulról, mely egész életemre befolyás 
sal lesz. Apám egéez vagyonát elkártyázta teg-
napelőtt éjjel s most szegény vagyok, mérnöki 
fizetésem egyedüli jövedelmem. 

Gitta elkomolyodott. — Mit akarsz ezzel 
mondani Feri ? — Hogy két szegény nem le-
het egymásé, mert a nyomor ellen való kiiz-

Köszeg város és Kőszegfalva közönségét, hogy 
a kitűzött napon összes állatállományát odahaza 
tartsa. A lovakat Kőszegen reggel 9 órára * 
városmajorban, Kőszegfalván d. u. 2 órára • 
vendéglő elé vizsgálat végett elővezessék éa ott 
az összeírás sorrendjében sorba állítsák. Érteei-
tem a város közönségét, hogy a tavaszi haszoo-
állatvizsgálat megejtésáhez az esetleges beteg 
állatok, melyek a vizsgálat színhelyén bemutat-
tatnak, ingyen állatorvosi gyógykezelésben része-
sülnek. Végül figyelmeztetem a város közönsé-
gét, hogy aki a kitűzött időben lovait a vizs-
gálatra elő nem vezeti, annak költségére a pót-
vizsgálat megejtése végett külön határnap lesz 
kitűzve. 

2043—1926. sz. Közhírré teszem, hogy U 
évi március hó 4 én, csütörtökön Kőszeg város 
erdőgazdasága ágfaárveróst tart a kőszegfalvi 
dűlő erdőőri lak mellett fekvő vágásában éa a 
nemescsói munkások által tisztogatott területen. 
Eladásra kerül 170 rakás vágásbeli és 240 rakáa 
tisztogatási ágrakáu. Gyülekezés az erdőőri laknál 
Kőszegfalván. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztériumnak a nyitott fel-
sőserpenyős mérlegek hitelesítésére vonatkozó 
ós az 1925. évi 292. számú .Budapesti Közlöny--
ben megjelent rendeletére. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy 
az u. n. Fordsontraktorok csak gummi abronos-
szerű kerekekkel, vagy burkoló abronossal ellá-
tott kerekekkel közlekedhetnek a közutakon. 
Aki ezen rendelkezés ellen vét, nemcsak as 
okozott kárért felelős, hanem a törvény teljes 
szigorával büntettetik. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg város kö-
zönségét érdeklő 1926. évi egyéni földadó fel-
osztási jegyzék, a városi adóhivatalban március 
1 tői 15 napi közszemlére van kitéve. 

Jambrlts Lajos polgárm«»t«T. 

désbe belefáradnak s boldogtalanok lesznek ? 
Óh. mily kishitű vagy Feri I Ez elkeserít ? Reám 
nem is gondolsz? Nem vagyok neked semmi? 

— Épen mert reád gondolok, keserít el I 
Ezalatt beértek a Muzeum kertbe s leültek 

egy padra. 
— Igazán csak emiatt keseredsz el, Feri ? 

En miattam? Óh de boldog vagyok 1 Hát iga-
zán fájna ha elvesztenél? Igazán szeretsz ? Ak-
kor én mindig melletted maradok, ha bármit 
is csinálsz ! Ha annyi 6ok más ember megél a 
fizetéséből, mi is megélünk ! J ó háziasszony 
vagyok, ruháimat magam varrom s majd be-
osztjuk ; ahol megél egy, megél kettő is! Az a 
fő, hogy szeretjük egymást s ha egymás sze-
mébe nézünk, elfelejtjük ami bánt az életben I 

— Te drága jó teremtés, igazán hajlandó 
vagy kezedet nyújtani egy életre s mellettem 
maradni a szegénységben, vigasztalni, bátorítani 
a létért való küzdelemben? Gittám, édes kicsi 
Gittám ! 1 

— Te tudtál ebben kételkedni ? — szólt a 
lány s mélyen, szerelmesen a fiu szemébe nézett. 

— Most már nem kételkedem, tudom hogy 
szeretsz. Gyere menjünk valahová egy pohár 
sörre. Olyan boldog vagyok, lumpolni akarok ! 

Betértek a legközelebbi vendéglő szeparé-
jába. Feri uzsonnát rendelt. Egymás mellé ül-
tek, egymás szemébe néztek szerelmesen, mélyen 
s ajkuk összeforrt. Enyelegtek, játszottak s na-
gyon boldogok voltak. D* Feri minden kísérlet* 

Egyes szám ára melléklettel 2500 korona 
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H Í R E K . 
Dr. Freyberger Jenő ügyvéd lett. Már kö 

zőltük egyizben, hogy dr. Freyberger Jenő ny 
rendőrkapitány ügyvédi vizsgát tett. E birünke 
mo*t ú j tó l hozzuk, mert a mult héten a teljes 
ügyvédi vizsgát tette le és igy most már meg 
M nyitja városunkban irodáját. Hosszú és szor 

Salmás r r u D k á n a k eredménye dr. Freyberger 
enö teljesítménye és azért a magunk részérő 

kívánjuk, hogy jól megérdemelt gyümölcsét is 
élvezze munkájának. 

U] doktor. Glózer Lász'ót tegnsp a buda-
pesti Pázmány Péter tudományegyetemen a jog-
tudományok doktorává avatták. 

Nehairmer Gyulának, a Nemezgyár műszaki 
igazgalójáchk váratlan elhelyezése nagy meg 
irpetést keltett az egész városban. Kedves, elő-
zékeny modora révén ugy az üzleti, mint ma 
gánélttben igen sok barátra tett szert. De nem 
csak ezek, hanem a város minden társadalmi 
rétege sajnálattal látja a népszerű igazgató tá-
vozását és reméli, hogy ez nem végleges, mert 
most már egyszer mégis vége kell, hogy legyen 
«z általánm üzleti pangásnak és válságnak, 
melynek egyik reánk nézve szemoru tünete az 
6 váratlan elhelyezése is. 

Gyasza van Náhrer Mátyás polg. fiúiskolái 
iga2ghtonak és családjának. G ho 20-án hunyt 
el Kismartonban anycsa Gráf Katalin, életének 
79. és bőidig házasságának 55. évében. Teme-
tése hétlfn délután 3 órakor volt a kismartoni 
temetőben nagy részvét mellett. 

Ttmetes. E hó 14-én temették Wagenho 
fer lgtéc életének 73. évében elhunyt helybeli 
gazdapolgárt. Számos jdbsráija és ismerőse ki-
férte ót utolsó utjáia. Ismét elköltözött az élők 
sorából egy ike a mi derék előimádkozóinknak, 
kiknek S2öma évről-évre csökken. Wagechofer 
apó S2ánc8 év óta minden hó első vasárrp.pján 
a Jézus Szive templomában szokta megtartani 
a délutáni áldás uián következő rózsalüzéráhi-
tatofcságet. Ezen önként vállalt tisztségét élte 
utolsó napjáig mindenkor kitartó tuzgósággal 
gyakorolta. Megható volt a hangjából kiérezhető 
igbz, \hlléscs criúlet, mely egész lényét eltöl 
tötte. Gybkran elzarándokolt a bucsusokkal gya-
log Manacellbe, időt, fáradságot nem sajnált 
bitének szolgálatában. Mindenki, aki ismerte, 
sokáig szeretettel megfogja őrizni emlékét. — 
Nyugodjék békében! 

A Bencés Diákszövetség március l én, hétfőn 
este érakor tartja szokott összejövetelét a 
Polgári Kaszinóban. 

Önnek nincs szükségé arra, hogy gyomor-
és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szen-
vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű 
és mindenki által legelsőnek elismert IGMANDI 
keserüviz használata megszünteti a rendszerint 
a fenti bajokból eredő f e j f á j á s t , csökkenti a 
térnyomást az agyban és meggátolja az ére l-
m e s z e s e d é s t . E m é s z t é s i z a v a r o k n á 1 
éhgyomorra már fél pohár IGMANDI keserüviz 
elegendő. 

Villamos ügy. Barabás István központi igaz-
gató városunkban idézik és ellenőrzést gyakorol 
a helybeli villamostelepen. Barabás igazgató 
tárgyalást kezd a várossal a villamostelep ki-
bővítése tárgyában, mert erre már elódázhatlan 
szükség van. 

hogy a kis ruhát lehúzza Gitta fehér, gömbölyű 
vállairól, nem sikerült. Gitta csak elpirult és 
elhúzódott tőle. — Feri szinte tompolt a jókedv-
től, mire haza mentek. 

— Gittám, édes kicsi menyasszonyom. Most 
már nincs semmi akadály boldogságunk útjában ! 

É s elmondta, hogy minden csak komédia, 
próbára akarta tenni, épen oly gazdag, mint volt. 

— S hogy meggyőződjél róla, hogy nem 
vagyok szegény, gyere be ebbe az ékszerüzletbe 
és válasszunk két aranykarikát. — A forma 
kedvéért, mert minket nem az a hideg karika, 
hanem szivünk forró szeretete füz össze — egy 
egész életre. 

Este még felfutott Feri boldogságtól su-
gárzó arccal Józsihoz s csak ennyit mondott neki: 

— Te Józsi, — elveszem! 
Krémer Ilonka. 

Vallásos est. A mult hétfőn az evangelikus 
templomban vallásos est volt, amely igen szé-
pen sikerült. A soproni evangelikus theologiai 
fakultás egy tanára és 16 hallgatója rendezte 
ezt az estet. Volt magán és karének, szószéki 
beszéd, szavalat és előadás s minden egyes 
szám mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. 
Dr. Deák János egyetemi tanár előadása volt 
az est fénypontja. Nagy hévvel és meggyőző 
déssel beszélt a fogságról és pedig a babiloni 
fogságról és annak okait fejtegette, s végül a 
bun fogságáról elmélkedett, rámutatva, arra hogy 
élből csak az Üdvöziiő szabadithat meg minket. 
A profeszor elCadása mellett kellő érvényreju 
tott az ifjak szereplése is, kiváltképen nagyszerű 
karénekük, amely ugy kivitelben, mint átérzés 
tekintetében valósággal elsőrendű volt, de szó 
pek voltak a szavalatok is. Igen szép számú 
közönség volt, amely szeretettel fogadta a ven 
dégeket és szívesen áldozott a soproni theologiai 
otthon céljaira. 

Ceal£di ünnepély. A polgári fiúiskola u kö 
zőnség bevonásával e hó 26 án este 6 órakor 
kedves családi ünnepélyt rendezett szeretett 
igazgatójának, Nahrer Mátyás polg. isk. felü-
gyelő névnapja alkalmából, hogy ezúton is ki 
mulassa lelki vezére iránti tiszteletét, szere-
tetét és ragaszkodását. A családi gyász, ill. az 
igazgató távolléte miatt az ünnepélyt Mátyás-
napról péntekre halasztotta. Az ifjúsági ének-
kar megnyitó alkalmi éneke után Klobuchaiich 
József IV. o. tanuló méltatta e nap jelentőségét 
és tolmácsolta a tanulóifjúság jókívánságait és 
hódolatát, majd a Deák Anna tanár szakava 
tott ügyes vezetése mellett változatos tartalmú 
műsor következő számai: összhangzatos énekek, 
lelkes irredenta szavalatok, jól betanított melo 
dráma, monológ, sport- és táncjelenetek szóra 
koztatták a jelenlevő közönséget. A fényesen 
sikerült ünnepély Deák Anna tanár jó ízlését, 
ondos körültekintését és ügyességét dicséri.— 
Ízt megelőzőleg a tanártestület járult Knaute 

Rezső igazgató vezetésével jókívánságaival nagy-
rabecsült főnöke elé. — Közkívánatra az iskola 
e tartalmas műsort ma, vasárnap délután fél 6 
órakor újra adja. BelépCdij r.incs, do önkéntes 
adományokat a sportegyesület javára köszönet 
tel fogad az iskola igazgatósága. 

Házvétel. Mint értesülünk a Főtéren levő 
Jesztl-féle házat, melyben a kávéház és vendéglő 
vaa, a Hitelszövetkezet vette meg éa igy a vá-
rosnak azon tervp, hogy ezen épület megvétel-
ével e helyen egy központi szállót épit, meg-

hiúsult. A vételár állítólag ezerötvenmillió volt. 

A városi utak átadásaval megindul t a fed-

anyag szállítás. A fedanyagnak a vasúti állo-
másról való elszállításával a város Plechl István 
fuvarozási vállalkozót bizta meg, aki a legelő-
nyösebb ajánlatot tette. 

Az aszfaltjavitási munkálatokat ez évben 

feltétlenül elakarja végeztetni a város, miért is 
ajánlatokat kért több helyről a javítási munká 
latokra, miket még a tavasz folyamán fogana-
tosítani is akar. Tekintettel arra, hogy az utaktól 
megszabadult, nagy gondot fog fordítani a nem 
aszfaltozott városi utcák rendbehozására, amire 
tényleg már nagy szükség is van, mert az Intézet-
utca és a Pammer utca már szinte járhatatlan 
esős időben. 

A járásbíróság felépítése csak az ősz elején 
indul meg, aminek most már semmi akadálya 
nincs, mert a szükséges fedezetet az államkincs 
tár ez évi költségvetésében biztosította és pro-
grammszerint is soron van a kőszegi járásbíró-
ság megépítése. 

Az állatvásárok szaporítását kérte a város 
legutóbbi közgyűlésében, még pedig ugy, hogy 
még 5 állatvásárt tarthasson. Ugy értesülünk, 
hogy az illetékes minisztériumok a városnak 
ezen kérelmét csak részben hajlandók honorálni 
és legfeljebb 2—3 vásárt engedélyeznek, de 5 
vásár engedélyezésére nincs kilátás. 

Mozi jogot kap a város. Ugyancsak a város 

képviselőtestületének kérelmére mozijog szerzé 
sére tett lépéseket a polgármester, mire nézve 
ígéretet nyert és ezirányban a további tárgya-
lások kedvezően folynak. 

Talált tárgyak: egy férfikalap Jogos tulaj-
donos átveheti az államrendőrségnél-

A Kőszegi Betegház Egyesület március hó 

14 én délelőtt 11 órakor tartja a Városháza köz-
gyűlési termében évi rendes közgyűlését, melyre 
a tagokat ezúton hivja meg a vezetőség. 

Takács Jenó hangversenye. Megszoktuk már 

az ev. leánygimnáziumot zenei életünk központ-
jának tekinteni. Aki művész Kőszegre jön, mind 
ott lép fel. A folyó évadban már két hegedű-
művészt hallottunk, a mult vasárnap pedig 
T a k á c s J e n ő zongoraművészt és zeneirót. 
Takács istenáldotta fiatal magyar tehetség, ked-
ves ismerőse már zeneértő közönségünknek. 
Három évvel ezelőtt lépett fel itt először, amikor 
Mobr Jenő zenetanárral, aki, mig a bécsi zene-
akadémiára nem került, zenei kiképzését vezette, 
együttes hangversenyt adott. Már akkor feltűnt 
művészi játékával, de egyben már mint zene-
szerző is. Mostani hangversenye bizonysága annak, 
hogy azóta nagyot haladt a tökéletesedés felé-
E haladás záloga annak, hogy ami fiatalos szer-
telenség még van a játékában — ez főleg ön-
kényes és a darab stylusos kifejezését olykor 
eltorzító tempóváltoztaiásokban nyilatkozik — 
az mind ki fog forrni belőle és akkor nem első 
sorban saját egyéniségét, hanem az illető zene-
szerző és zeneeiarab stylusát fogja érvényesíteni. 
Kifogásolható még a piano-pedál túlgyakori 
használata is. Különben azonban technikáját 
bámulatosan magsa fokra emelte már, érintése 
teljesen modern és gyönyörű éneklő, ha kell 
ércesen dörgő hangokat tud kihozni e játékmodor 
segélyével. Műsora igen változatos volt; képvi-
selve volt benne Bachtól, a klasszika nagymes-
terétől kezdve a modernekig minden fő műfaj. 
Legjobban tetszettek — különösen a nagyszámú 
leányhallgatóknak — Chopin posthume valcerei, 
melyeket rutinos könnyedséggel és finomsággal 
interpretált. Minket legjobban érdekeltek a mo-
dernek : Bartók 2 magyaros hangulatzenéje ós 
2 eöját szerzeménye: a „Humoreszk" és egy 
„Szonatina". Takács a magyar modern műzené-
nek Bartók, Kodály és Dohnányi mellett egyik 
nagyrahivatott képviselője. És nem csodáljuk, 
hogy szerzeményeivel ugy mint játékával a kül-
földön : Ausztriában, Német-, Olaszországban ée 
Jugoszláviában nagy sikereket vívott ki. — 
Szerencsés gondolat volt a rendezőségtől a mű-
sort móg változatosabbá tenni azáltal, hogy fel-
vett beléje két rövid felolvasást. Dr. C s a t k a i 
E n d r e , a felolvasó, országos nevü műtörténész, 
aki finom érzékkel és szerencsés kézzel hozza 
napfényre hazánk sok ismeretlen műkincsét, 
emlékét. Igen élvezetes az előadása, amelyet 
anekdotákkal tud fűszerezni. Először a régi szín-
házi közönségről, majd a „Magyar Versaille'-ról, 
vagyis Eszterházáról csevegett. A kőszegi régi 
színházi életről megtudtunk sok oly adatot, ame-
lyek előttünk teljesen ismeretlenek voltak. Kő-
szeg valamikor elismert kulturváros volt. Most 
is lehetne, mert intelligens ember van itt fölös 
számmal. Az Eszterházy hercegek udvarában 
lezajlott művészi élet mozzanatai szintén lekö-
tötték a közönség figyelmét. Mindkét előadót 
zajosan ünnepelték. Takács kénytelen volt egy 
egész sor ráadással honorálni a szűnni nem akaró 
tupsokat. 

Épitkezesek. A vasúti tisztviselők háza, mit 
Müller Fereno épit, munka alatt áll. A négy-
lakásos épület a nyárra beköltözhető lesz. Az 
apácazárda vezetősége betonkeritést épit a jelen-
legi deszkakerítés helyett a Pammer-utcában és 
a Gyöngyös-partján. Küttel Dezső a kertjében 
egy pajtát építtet. Lendvay Lajos a gimnázium 
melletti telkét bekeritteti. 

A Jesztl fele vendegló és étterem u j tulaj-

donosa Kovács István vendéglős bérbevette a 
Szabóhegyen levő vendéglőt is. Ezáltal végre 
szakavatott kezekbe kerül Kőszeg város ezen 
legforgalmasabb kirándulóhelye és biztosra ve-
hetjük, hogy Kovács István fáradságot és költ-
séget nem kímélve, a legkellemesebb szórakozó-
hellyé fogja változtatni a Szabóhegyet. Megle-
pődve fogják észrevenni a számtalan kirándulók 
a mult és a jövő közötti külömbséget, mely fel-
tétlenül csak fokozni fogja az idegenforgalmat. 

A haszonállatok tavaszi összeírása az egész 
járásban folyamatba tétettek. Az ehhez szük-
séges nyomtatványok Rónai Frigyes könyv-
nyomdájában kaphatók. 
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Bodonyi Béla múvészestélye Kőszegen. Bo-

dor yi Béla a soproc—győr—szombathelyi és 
pápai fuzionált színtársulatok jelenleg szünetelő 
igazgatója, aki szeptembertől kezdve ismét át-
veszi a szinikerület igazgatását, országos kőr-
útjában kfdden, március 2 án városunkba ér-
kezik és ez alkalommal itteni tisztelőinek fel 
kéréséro művészestélyt rendez a Mulató nagy-
termében. A nagyszabásúnak Ígérkező trűvész-
estély keretében fellép B. Király Boriska a ki-
váló drámai n üví6znŐ, továbbá Kóh Fertnc 
operaénekes is. A nivós irűsoron magánszámo 
kon, operfaréezleteken kívül színre kerül a „Sá-
tán maszkja" cimu egyfelvonásos tragikomédia 
Molnár Ferenc mesteri fordítósában, melyben a 
két főszerepet Bodonyi Béla (s B. Király Bo-
riska alakítják, kiknek ez egyik legbrilliánsabb 
alakítása és akik ezt a szerepet Budapesten 
huszonhats2or játszották egymásután a legna 
gyobb sikerrel. A irűeoron szereplő művészek 
nevti, valamint a válogatott klasszikus és érté-
kes proframtüszámfii az estély erkölcsi sikerét 
mór előre is biztosítják. — Jegjek elővételben 
Róth Jerő könyvkereskedésében 10.C00 K tói 
80.000 K-ób árban; kedden este 7 órától kezdve 
a terem pénztóránál válthatók. 

H á z h e l y r e r . d e m Köszefifálván. M in t már 

megírtuk, a kőszegfalvaiak azon kérelemmel 
fordultak a Főldbirtokrendező Bírósághoz, hogy 
Kőszegfalva határában vegyen igónybe a bíró 
sóg házhelyet. A telep természetes terjeszke-
dési iránya azt kívánja, hogy uj házak Kőszeg 
falvótól a Gulner malomig vezető ut jobb- és 
baloldalán épüljenek. Mintegy 25 házhelyigénylő 
jelentkezett, kikkel f. hó 19 én, mult pénteken 
tárgyalt a Városháza tarácstermében dr. Riedl 
Zoltán kir. járásbiró, ugyanaznap délutón pedig 
helyszíni szemlére és tárgyalásra kiszállott a 
bíró a város képviselőivel és szakerőivel. — A 
tárgyalás folyik. — Mi csak örömmel üdvözöl 
hetjük a kCszegfalvi hózhelyrendezés ezen for-
mában való megoldását, mert a kőszegfalviak 
ban megvan a tehetség is, akarat is a házépi 
téshez, a házaknak a város felé építése pedig 
Kőszegfalva telepnek kullurális, szociális, egész 
8égügyi, rendészeti stb. szempontokból is annak 
egészséges fejlődését mozdítja elő. 

A kath. Legényegyesület közkedvelt mű 
kedvelő gardája szombat e6te, vasárnap délután 
és este színielőadást rendez. Színre kerül Sass 
Ecdre és Bihari Akos ; „Bolond Istók" ja Petőfi 
költeménye utón. A darab jóízű, magyar leve 
gőjü operett előjátékkal, 3 felvonásban, melyet 
miLdeukinek ajanlhatunk. — Az összes ének 
számokat Pázmán Micike nagy hozzáértéssel és 
a táncokat Gabos Károly ügyesen tanítják. A 
díszleteket Krampol József festette. — Jegyek 
a nagy érdeklődésre való tekintettel előre vált 
hatók az Emericanumban. 

Diathermia Kőszegen. E héten volt alkal-
munk dr- Pallér József orvos szívességéből egy 
uj villamos gyógygépet működés közben meg-
tekinteni. Ez a villamos gép annyiban csodá-
latra méltó, hogy a helybeli 220 voltos egyen-
áramot szerkezete által ótvóltoztatja és felger-
jeszti 5000 voltos váltóárammá, mely nem ráz, 
nem üt ós nem fáj, mint a többi villamos gé-
peknél ez fennáll, hanem ellenkezőleg, a testnek 
bármely kívánt részében felette kellemes és jól-
eső meleget fejleszt. A gép kezelése nagyon 
egyszerű ós nem veszélyes. Alkalmazhatósága na-
gyon kiterjedt; főszerepe a rheumánál van, melyet 
kezelés után teljesen kikerget az emberi test bár 
mely részéből. Alkalmazható még mindenféle 
idült gyulladásnál, isiásznál, neuralgiánál, gonorr-
heánál, idült altesti bántalmaknál, különféle 
sziv és érrendszer bizonyos megbetegedésénél, 
különösen angina pectoris és dysbesiánál, női 
bajoknál, fagyások gyógyításánál feltűnő ered 
ményeket mutat. Szépséghibákat, foltokat, sze-
mölcsöket, tyúkszemeket teljesen fájdalom nélkül 
távolitel. Örömmel kell üdvözölnünk dr. Pallér 
József orvos eme áldozatkészségét, mely a város 
közönségének nagy előnyt jelent, mondjuk csak 
a rheumánál, mikor az illető szenvedőnek 8—10 
milliós fürdőzési költséget megtakarít és ezen 
gyógykezelés mellett még napi munkáját is tel-
jesítheti, betegségétől pedig rövid kezelés után 
teljesen megszabadul. 

Egy kóborló malacot találtak e hó lő-én a 
Ki6asszonyfalvára vezető uton. A jogos tulaj 
dono8a átveheti azt Bognár János kőszegpatyi 
lakosnál. 

Kftsieg lakossága. BefejezCdött a űépszám 
lálás a városban, mely bizony nem valami ked 
vező eredményt mutat. A város ö6szes lakossága 
az 1925. dec. 1 i állapot szerint 8532. Ebből 18 
éven felüli férfi 2385, 18 éven felüli nő 2798, 
18 éven aluli férfi 1808, 18 éven aluli nő 1541. 
A házak 6záma 1017. 

Befejezték a gazdasági előadásokat. Há rom 

héten egymásután következő csütörtökön a Vas 
vármegyei Gazdasági Egyesületnek kiküldöttei 
szakszerű pazdasógielőadásokat tartottak, melyek 
csütörtökön nyertek befejezést. Sajnos az érdt fe-
ledés csak közepes volt. Ősszel az előadásokat 
folytatják. 

A mult vasárnapi birkozóverseny elég szép 

számú közönség előtt folyt le és különösen sport 
tekintetében elsőrangút nyújtott. Kivétel nélkül, 
jó munkát végeztek birkózóink, de ezek közül 
Maitz, Kasper, Kappel, Recner és Brücklerkü 
lön dicséretet érdemel, de nem feledkezhetünk ' 
meg Szabó Ferenc trénerről sem, aki fáradságot i 
nem kiméivé, kitartással dolgozott birkózói ki-j 
képzésén s ennek köszönhető az erkölcsi siker. 
A versenyrendezés Schwarz Géza birkozószak 
osztályi intéző érdeme, aki egyébként alig pár| 
hete bírja e tisztséget, máris szép eredményeket 
n utathat fel. — A verseny eredménye: légsúly : 
1. Maitz Antal, 2. Kálmán József, 3. Szolderics 
János. Pehelysúly: 1. Kasper Vendel, 2 Hervai 
Iván, 3. Naay Miklós. Könnyűsúly: 1. Kappel 
József, 2. Henner György, 3. Muráci József. 
Kisközépsúly: 1. Brückler Rezső, 2. Lendvay 
László, 3. Hánzli Gyula. — A közönség a ver 
senyről megelégedetten távozott. 

A 400 milliós ftnyeremenyt a Benkő Bank 
(Budapest, Andrássy ut 00) szerencsés vevői 
nyerték. Pár nappal ezelőtt a 200 milliós fő-
nyereményben is e szerencsés bankház vevői 
részesültek. 

A billiós örökség hire tevedesen alapszik. 
Ezen cim alatt mult heti számunkban leközölt 
hirre nézve illetékes helyről cáfolatot kaptunk, 
annyiban, hogy a cikk adatai legalább is kő-
szegi vonatkozásukban nem felelnek mesr a va-
lóságnak. Szerkesztőségünkben megjelent Csórits 
Sárdor m. kir. gyümölcsészeti telügjelő és ki-
jelentette, miszerint a reá és családjára vonat 
kozö az örökséggel kapcsolatos verzió légből 
kapott koholmány. Tudomása van ugyan egy 
erdélyi hasonnevű csalód ilyen már évtizedek 
óta huzídó amerikai vonatkozású örökösödési 
perér* 1, de Őt ezen családdal semmiféle kapcso 
lat sem füíi össze. Valószínű eszerint, hogy a 
városunkban közleményünk megjeler.éee előtt 
is keringő efféle pletykaszerü hirek, melyek 
nyomán téves információnk eredt, esetleg más 
lapok közlésére vezethetők vissza. Mi szives?n 
helyt adunk ezen helyreigazításnak és sajnál-
juk, hogy a név közlése által Csárits Sándort 
esetleg oly féle zaklatásnak tettük volna ki, a 
milyenek ilyen rendkívüli szerencse esetén el-
kerülhetetlenek és csak őszintén óhajtottuk volna, 
már városunk érdekében is, hogy ő lett volna 
a kőszegi nábob 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -

l e t é s e k : Schrammel Gusztáv—Pelwecka Irén: 
Gusztáv r. k., Hitter János—Gróf Jul ianna: Ju 
lianna r. k., Kaltenecker Autal—Feigl Margit: 
Lajos r. k., Szabó József—Kráner Teréz: Her 
mann r. k., Koczor János—Novakovits Teréz : 
János r. k. — Házasság: Leimeiszter Ferenc— 
Róth Anna. — H a l á l o z á s : Ecker Mária 62 
éves, tüdővész, Raudweg Antal 47 éves, tüdő-
gümőkor. 

Éhgyomorra 

már egy fél pohár 

Schmidthauer 

A legzamatosabb gyümölcs az őszibarack. 
Fája már az ültetést kővető évben terem. A 
legkiválóbb fajtákban szállítja Unghvárv József 
faiskolája Cegléd. Budapesti irodája VI., And-
rássy-ut 56. Árjegyzék ingyen. 

A köszegszerdahelyi m kir. postahivatal fel-

vesz egy postagyakornokot. Jelentkezni lehet a 
postamesternél. 

A magyar automobilklub az egész ország 
forgalmasabb utkeresztezésein jelzőtáblákat ál-
líttat fel. 

Gazdák figyelmébe! Szénsavas 
takarmánymész és csontliszt a „H*ngya" kőszegi 
főüzletében kapható. 

Mt ikedve l ő-sz í n i e l őadás Bozsokon .Bozsok nagy-
község elöljárósága a helyi műkedvelő ifjusáR bevoná-
sával nagy sikerrel hozta szinre f hó 14 és 15-én Szi-
geti Imre „A ven bakancsos es fia a huszár" c. 5 felv. 
népszínművét. A szereplők mind kiválóan megállták he-
lyüket, de különösen ki kell emelni Riegler Mariska, Hor-
váth Mariska, Molnár Kálmán, Prisznyák József, Grün-
wald Antal, Borhi István, Nagy István es ifj. Sziklai Ede 
játékát a kik a főszerepekben a lehető legjobbat nyúj-
tották A darab betanítását és rendezését id. Sziklai Ede 
községi pénztáros vezette. A 15 iki befejező előadást 
másnap reggelig tartó táncestély követte, mely a legvi-
dámabb hangulatban és példás rendben ért veget. 

S P C K T . 

— A KSE v i v ó s zakosz t á l y a a közeli hetekben 
megkezdi működését. A tanítás ingyenesnek van tervezve 
Ezúton is felkéri a vezetőség a vívásban gyakorolt urakat, 
hogy nem-e vállalkozna közülük valaki amatőr trénernek, 
heténként ketszer a reggeli órákban rendezendő vivó-
gyakorlatoknál. 

— A KSE b a j nok i mérkőzése Z a l aege r s zegen . 
Ma vasárnap játszik a KSE első csapata Zalaegerszegen 
bajnoki mérkőzést a ZSE csapatával. A csapat a 11 órai 
vonattal utazik el és kedvező összeköttetés folytán már 
az éjfélivel vissza is érkezik. Érdeklődőket szivesen lát 
a vezetőség, mint kísérőket. A KSE összeallitása a mai 
bajnoki mérkőzésre a következő: Spindlbauer, Blazovich 
- P o j d e s z I., Riegler I.—Pojdesz II.- Hribár, Riegler II.— 
Novak—Márkus— Háni—Nemes. Reméljük,hogy ez acsapat 
tudatában van a mérkőzés fontosságának és mindkét 
pontot megszerzi Zalaegerszegen 

— Spor tegy le t i t agok f i g y e l m é b e ! Mégegyszer 
is felkéri a KSE vezetősége az összes volt es az újonnan 
belépni szándékozó tagokat, hogy a belépési tagokat 
haladéktalanul irjak alá. mert az uj tagsági igazolványok 
már a jövő hét folyamán ki lesznek bocsátva. Tekintettel 
arra, hogy már majdnem itt van a második évnegyed 
kezdete is, az első és második évnegved tagdija együt-
tesen is fizethető (25.000 K). 

— A KSE e het i összejövetelét március 4-én, 
csütörtökön este 8 órakor tartja klubhelyisegében, melyre 
az intézőbizottság tagjait ezúton is meghívja a vezetőség 

— A mult vasárnapi tréningmérkőzést Pogány 
Árpád amatőrtréner vezette. Örömmel tapasztalhatta a 
megjelent közönség, hogy mennyire szükséges a tréner 
megjelenese a pályán, de különösen a játék szakszerű 
iranyitása a csapatoknál Egyébként a treningmerkőzést a 
KSE első csapata nyerte meg az Építészek csapatával 
szemben 12: 1 gólarányban, de dacára a nagyarányú ve-
resegnek, az Építeszek csapata nagy fejlődést mutatott. 
Ha minden tréning ilyen keretek között folj ik le, akkor 
bátran tekintünk a jövőbe, mert hisszük, hogy futball-
sportunk a tréner munkálkodásával nagyot fejlődik. 

A KSE II. c s apa t a ma lesz összeállítva tréning-
mérkőzésen, mert j övő vasárnap már barátságos mérkő-
zést játszanak a Kámoni AC II. csapatával Felhivatnak 
azon játékosok, kik más csapatnak nem tagjai és ebben 
a csapatban szerepelni óhajtanak, jelentkezzenek Fröhlich 
Károly csapatkapitánynál, vagy Szabó Ferencnél. A tréning 
délután 2 órakor kezdődik. 

— Felosz lo t t egyesü le t . Az SzTE, a szombathelyi 
alosztály tavalyi győztese, mely az idén is erősen aspirált 
a bajnokságra, feloszlott es igy a KSE váratlanul meg-
szabadult egyik erős riválisától a bajnokságban Igaz, 
hogy anyagilag viszont annyiban hátrányos az SzTE ezen 
lépése a KSE-re nézve, hogy a tavaszi bajnoki mérkőzés 
Kőszegen került volna lejátszásra. Az SzTE váratlan 
összeroppanása is mindenesetre mutatja annak káros kö-
vetkezmenyeit, ha egy városban oly sok a sportegyesület 
mint Szombathelyen Csak a KSE jeligejevel, az erők 
összevonásával lehet szép és maradandó eredményt fel-
mutatni 

Igmándi Jó é tvágy ut, 

kellemes 

közérzést és 

munkakedvet 

biztosit. v 1 1 á ö h t r ü keserűvíz 
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HOTEL P E H S I O D E m E T R O P O L E RBBF IZ IF ) 

Démás és Blua 

A Siidstrand legszebb pontján. z r 

A fürdőhely centrumából. Erkélyes szobák. Tánci°rem. Mpfflflfl Bí R 

K1TÜNÓ FRANCIA MAGYAR KONYHA. WÍUliW fiti VUUU 

tulajdonosok. ARAK 35 L ÍRÁTÓL . tulajdonosok. 

F e l v i l á g o s í t á s s a l s z o l g á l : 

VÁROSI I RODA : BUDAPEST , FABANK, NÁDOR-U 21. 
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Van meg ennivaló Magyarorszagon! Lega-
lább is Császártöltésen vau. — Császártöltés 
sváb falu s Pest megyében fakszik. A mult lif-
ten lakodalmat ültek, mikor az egyik jómódú 
gazdának a fia házasodott meg. A lakodalomra 
496 vendéget hivtik meg s e vend^ukoszoru 
megevett 180 drb. csirkét é* tyúkot, 54 libát és 
kacsát, elfogyott 17 birka, 10 malac, 3 drb 140 
kg. os hi ó, ig> 280 kg. os ökörX'iszta su y), 
egy mázsa rizs, 70 ke. káposzta 30 kg. cukor, 
10 kg. mák, egy mázsa dió, 150 drb. (összesen 
500 kg. sulyu) hófehér kenyér, 10 drb torta és 
28 akó bor. A menyasszouy ruhája hétmillió 
koronába került. A lakodalom öt napig tartott 
ós ráadásul kivetkezett a J u nptag-, amikor 
pincíró!-pincére jarvH, foi tisszimóban láttak neki 
a végnyakalásnak. E napon tnmden f^rfi be volt 
osudálkozva Császártöltésben. A hatodik napon 
végül aludni mentik. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 
A kőszegi Plesl-dülőben fekvő telekkönyv szerint 

407 négyszögöl térfogattal biró gyümö l c sös , amelyen 
cirka t>Ó drb. gyümölcsfa .111 es a Bedőcsharaszti-dülő-
ben fekvő telekköny szerint l^SO négyszögöl térfogattal 
biro szán tó fö lde t '1926. évi márc ius 7-én d. e II ó . 
irodámban magánárverésen eladom. Feltetelek irodámban 
megtudhatók. 

Dr Stúr La jos , ügyvéd . 

— Miskáro l ta tók figyelmébe ! 
' Felhívom mindazon sertéstulajdonosokat, akik 
sert^seikot miskároltatni akarjak, ho?y ezen 
szándékukat nálam jele its^k be. mire ón 8—10 
jelentkező után a misk.irolót iderendelem Tisz-
telettel S á g h v G y u l a sertéskereskedő Kőszeg, 
Hegyalja utca 10 szám. 

GUTH VILMOS! 
fa- es diszmüesztergalyos uzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

üyá r t és rak t á ron tart minden e s z a k m á b a 
vagó munká t u. m. : Ping-Pong, nyugágy, ven-
dégágy, függőágy. Gyürü és karzatos hinta, sakk 
es dominó (utazási célra is). Billiárd dákó, golyó 
és bór Só- és füszertartó, vajfoima, husverőfa, fő-
zókanál, liszt-, só- és füszerlapátok, fatálca, ruha-
mosódeszkafából Villamos állólámpa. Facsillar vili. 
felszerelve. Zongoraszék, kottatartó, függönytartó, 
törülközőtartó, ruhatartó. Lombfürészdeszka. Ka-
zetta minden nagysagés kivitelben. Ruhaszárító csat, 
gyermekkocsi, hordócsap, kugiigolyó Lignum sanc-
tum fából kuglibáb gyertyánfából. Szijkerek gép-
hajtásra fából - - — Gép- és szerszámnyelek. 

Nagyrabecsült Hölgyeim ésUraim! 

v i ^ t t i : 
m e g g y ő z ő d t e k a r r ó l , h o g y 

az o lcsó m a r a d é k - v á s á r b a n 
• 5 " ) B U D A P E S T , 

^ ^ K i r á l y - u t c a O Z 

csak az u d v a r b a n 
a legelőzékenyebb kiszolgálással, feltűnést keltő 
olcsó árak mellett vásárolnak. Árak ezrekben 

29 méter fehérített n\JP"tt vászon vaity 
árt. " drb kitunfi pohártcirlő összesen 

méter sitoii, mosott vászon, divat delén, O f E 
vagy 3 drb bflrerfis törlilközö összesen ^ * * 

méter kanavász angin, vagy 12 drb szép O Q 
zsebkendő összesen ^ 

méter selyemfényű klott vagy drb g Q 
hímzett nöi ing vagv nadrág összesen w ^ 

inéter duplaszéles gyönyörű nói szövet, O HP 
vagy -I m. lakásdisz. futösiönyeg össz. ü ' 

méter 1+) cm széles férfiöltönyszövet v . l Q p 
s m. duplasz. Crepe de Chine ö s s z e s e n * ^ ® 

u. m 2 m hosszú fehérilett lepedő á 59, virágos vattapaplan d i b 
188, kész paplanlepedö drb W, vaserds alsónadrág köpper m 22. 
továbbá kékfestők, nói és férfi szovetmaradékok a legolcsóbban 

n • • 

CIPOUZLET KŐSZEGEN! 
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget bog}' 

Főtérl7sz. » • • « « ^ b a ™ téie házban márciusi-én 
/ / • < 

CIPÓ ÜZLETET 
nyitok — Raktáramon a legújabb divatú és a legkényesebb 

ízlésnek megfelelő lérfi-, női- és gyermekcipőket, va lamint 

mindenféle házi- és spoitcipoket tartok a legszolidabb árban. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogasát kérve vagyok 

Teljes tisztelettel Fried Gyula. 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1926. április 17 -26-ig. 

Rendezi a 

Budape s t i Keresk . és I p a r k a m a r a . 

V á m s z a b a d r a k t á r . A l eg j obb ela-

dás i a l k a l om Áru-és személyszá l-

l í t ás i kedvezmények a bel-és kül-

fö ld i vasút- és h a j ó - t á r s a s á gokn á l . 

V l z umkedvezmények . 

Kö zpon t i i r o d a : Budapes t V. ker. 

Szemere-utca 6. 

Tb . k épv i s e l e t : Ipar tes tü le t elnök-

sége Kőszeg . 

n „W I I LATÓ " nagy termében. 

Műsor S z e r d á n , má r c i u s 3-án 

Házhelynek is alkalmas 

sarokkert 
a tanitókertekkel szemben 

március hó 7-én d. u. 3 órakor 

az Erhardt-fele vendéglőben a leg-
többet Ígérőnek szabad kézből el 
fog adatni. Bővebb felvilágosítás 

ugyanott nyerhető. 

2400 D-öles rét 
az alsó réteken a dc roszlói ha 

tárnál eladó. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

Szabadság vagy halál 
(Janice Meredith) 

Filmregény az amerikai szabadságharc 

korából 2 részben 12 felvonásban. A 

főszerepben Mar i on Dav ies . H. Ford . 

M indké t rész egy e l ő a d á s b a n 1 

Meghívó. 
A Nagycsömötei gyöngyösmel-

léki önsegé lyző Szövetkezet 

az 1925. évi rendes közgyűlését 

1926. évi március 14-én tartja 

a szövetkezet helyiségében, melyre 
a tagokat ezennel tisztelettel meg-
hívja. Tárgysorozat: A mérleg zár-
számadás előterjesztése. — 2. Az 
igazgatóság jelentés?. 3. A felü-
gyelCbizottság jelentése. 4. A fel-
mentvény megadása. 5. Esetleges 
indítványok 

Az igazgatóság. 

Legkitűnőbb nemesített 

Lágler Pál vendéglőjében 
mindenkor kaphatók leg-
olcsóbb áron, raktárból. 

Vendéglő-átvétel. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közön-
séget, hogy a Jesztl Antal-féle 

vendéglőt és éttermet 
átvettem és azt saját nevem alatt 
tovább vez tem. Amidőn a m. t. 
vendegeimet a legkitűnőbb ételek 
és italok pontos és figyelmes ki-
szolgálásáról már előre is bizto-
sítom, a n. é. közönség jóindu-
latú pártfogását kérve vagyok 
teljes tisztelettel 

Kovács István, vendéglős. 

Abonenseket elfogadok! 

Egyben értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a 

Szabóhegy-vendéglőt 
szintén átvettem és szakszerű ve-
zetés mellett azon leszek, hogy 
a nyári kiránduló közönségnek 
a legnagyobb kényelmet nyújtsam. 

Gesztenyés 85» 
a Pukli-dülőben február 28-án 

vasárnap d. u. 4 órakor a leg 

többet ígérőnek Schermann István 

vendéglőjében a legtöbbet ígérőnek 

önkéntes árverésen el fogadatn i . 

Teljesen uj 

disznóól eladó 
ju tányos áron. 

C ím: Kőszeg, Inté/Ht utca 15 sz. 

Tüdőbeteg! 
AszthmAs. sápadt, sovány, étvágytalan, vagy vér-
szegíny betegek, még azok is, akik már ment-
hetetlenek sorába vélik magukat, siessenek a 

legközelebbi gyógyszertárba és kérjék a 

„T ihany iMé le Muradó-teát. 

I csomag használati utasítással 25.000 K 

Ha o ly ín patikába téved ahol véletlenül még 
nincs, forduljon bizalommal 

Budapes t VII., Verseny-utca 2 sz. 

Gyógyáru i rodához , 

ahol azonnal intézkednek, hogy után-
véttel kapjon négy csomagot cimére. 

Fölerakat minden gyógyszer nagyke-
reskedőnél Budapesten. 

600 drb. akácfa 
szőlőkaró eladó 
— Cim a kiadóhivatalban. — 

I ium.OH Hinti 

IKJZEP 
EZUJT ARANY *r 

B f t l L l l Á fU EH 

K V / 7 AUTOMOBIL IO*&O«A / I nOTORKtniKPÁR.' 
(•ÍDlŐi'MÁlóSZOaA 
KfLINGYl KWÍKPABOK 
VAIÓW HPIJA iZÖNTtCi, | 
VAOOÓGÉPÍK i t a »T» . 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s 

Mindazoknak, kik felejthetet-
len jó testvérem, feleségem, ill. 
anyánk 

Haramia Gyuláné 
szül. Horváth Rozál ia 

gyászos elhunyta alkalmával mély 
fájdalmunkat jóleső részvétükké! 
enyhíteni igyekeztek, kik drága ha-
lottunk földi maradványait utol-
só útjára elkiserték, ezúton is há-
lás köszönetünket nyilvánítjuk. 

Kószegdoroszló, 1926. febr. 27. 

H a r a m i a Gyu l a vendéglős 
és gye rmeke i . 

A világ legjobb kerékpár-segédmotorja 
a közkedvelt, Magyarországban is 

szabadalmazott 

AUSTRO MOTORETTE 
minden kerékpárba könnyen beszerel-
hető — Megbízható, garanciát nyújtó 

viszonteladókat keresünk 
Az Austro-Motoret te m a g y a r o r s z á g i 

vezérképv i se le te , Cukor K á l m á n 

gépeszm. Bpest VIll .Tavaszmező-u. 6. 

Önkéntes ház-árverés 
A Kőszegen, Várkör 112 szá-

mú nagy gazdasági ház 4 szobával. 
3 konyhával, pince, kamra, istálló, 
pajta, faház és kerttel, melyek kö-
zül egy lakás azonnal elfoglalható, 
február 28-án délután 2 órakor 
a helyszínen önkéntes árverés utján 
a legtöbbet ígérőnek elárvereztetik. 

Előfizetést bármely fővárosi 
lapra el fogad Rónai Frigyes 

hirlap-üzlete. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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