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Hogy látják az angolok? 
Azokkal a rosszakaratú ellenzéki kri-

tikákkal szemben, amelyekkel idehaza fo-

gadták a genfi eredményeket, rá kell mu-

tatnunk az egyik legelőkelőbb angol pénz-

ügyi lapnak, a The Economint-nak a cikkére. 

Ez a cikk, miután megjegyzi, hogy Genf-

ben kétségbeesett erőfeszítéseket tettek a 

frankügy napirendre hozására, mellyel meg 

akartak akadályozni, hogy Magyarország 

pénzügyi ellenőrzése megszűnjék, részlete-

sen foglalkozik az újjáépítés ragyogó ered-

menyeivel s hozzáfűzi, hogy a kölcsönma 

radék felszabaditasának ügye most még 

nem volt időszerű. Örvendetes ténynek 

mondja, hogy a magyar delegáció meghall-

gatása teljesen politikamentes volt, a pénz-

ügyi bizottság kizárólag a pénzügyi álla-

potokat mérlegelte és sem ez a szerv, sem 

a népszövetségi tanács politikai megfonto-

lásoktól befolyásoltatni nem engedte magát. 

Ez a cikk olyan helyről származik, 

amely a magyar viszonyokat teljesen önzet ! 

lenül, tisztára a váló helyzet alapján ítéli j 

meg. Az is bizonyos, hogy írója pénzügyi 

szakember, már pedig aki pénzügyekkel 

foglalkozik, az nem szokott érzelmekre j 

hallgatni, nem engedi magát politikai szó-

lamoktól befolyásoltatni, hanem számára | 

egyedül a tények döntenek. Ha tehát a 

londoni pénzvilág ugy látja, hogy a magyar1 

szanálás eredményei kiválóak, akkor ez igy 

is van A magyar ellenzék hivatásához mér-; 

ten természetesen kritizálni akarja a sza-! 

nálást és csökkenteni az elért eredmények 

sulyat. Joga van mindkettőhöz. Szerepét, 
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Csendőrök az éjszakában. 
Irta: Herold Gyula cs.-fhdgy. (1) 

Ott jöttek lefelé a törmelékes hegyi ösvé-
nyen, csendesen szótlanul. A lábuk minduntalan 
bele bele botlott a nagy iromba kövekbe. Alig 
győzték kerülgetni őket. 

A párás, szürke novemberi éjszakában csak 
a csizmájuk egyhangú kopogása hallatszott. Oda-
fönn az égen szétrongyolt komor felhők köze-
pette a holdvilág birkózott a szürkeséggel. Da 
csak haloványan, elmosódottan tudott keresztül 
törni rajta. 

Ahogy a kanyarulathoz értek, megálltak 
és lenéztek a völgybe. 

— Ni, — mondta az egyik, — a Molnárék-
nál még világ ég. 

— Az, — hagyta rá a másik. 
A hold aközben küíködve tört keresztül 

egy felhőnyiláson és rájuk világított. 
Két csendőr volt. 
Álltak egy darabig, aztan a szálasabb meg 

szólalt: 
— Gyerünk 1 
Hangtalanul megindultak lefelé. Eltelt egy 

jó negyedóra, mire az alacsonyabb beszédbe 
kezdett. 

— Már csak azt hiszem, hogy ezúttal is 
hiába járunk. Ugy lehet, hogy nem is bűntény-
nek esett áldozatul a kerülő — a Simeon. 

azonban ott viszi túlzásba, amikor nem 

marad meg a tárgyilagos kritika keretein 

belül s agitatorikus célokból sokszor nem 

a VHIÓ helyzet alapján festi azt az uj vi-

szonyt. amelybe a pénzügyi főbiztos elu-

tazása kapcsán a népszövetseggel kerültünk, 

hanem ugy szinezi k\. amint ez pillanatnyi 

céljainak megfelel. Éppen ezért szükséges 

és hasznos íelhivni a magyar olvasóközön-

ség figyelmét egy-egy ilyen külföldről szár-

mazó elfogulatlan véleményre, mert a külföld 

valószínűleg jobban látja Magyarország 

egész gazdasági komplexumának állását, 

mint mi, akik itt állunk a küzdelem kö-

zéppontjában. Kétségtelen tény, hogy a 

csődök, a gazdasági bajok, az üzleti pan-

gás, a hitelnehézségek mind nem örvendetes 

telenségek, de egyedül csak az Ur Isten 

volt arra képes, hogy hat nap alatt teremtse 

meg a világot s mióta az ember a Paradi-

csomból kiűzetett, a biblia szavai szerint 

is minden eredmenyt arcának verejtékével 

kell elerni. Hogy azon az uton, amely a 

magyar allamhaztartás egvensulybahozásá-

hoz vezet s amely végül a magángazdaság 

talpraallitásához is fog vezetni, sebesültek 

akadnak, egyaltalan nem csodálatos Ismé-

teljük, mindenkinek az a kívánsága, hogy 

bár még ezek a jelenségek se kisérnék azt 

a nagy munkát, amelyet úgyszólván a ma-

gyar állam talpraállitásanak nevezhetnénk. 

Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy 

mily sülyedésből kellett felemelkednünk, 

mily rettenetes megrázkódtatások utan kezd 

tek a kommün duló uralmának elmultaval 

az egymásra kővetkező kormányok az or-

szág érdekében^ dolgozni. Mint ahogy a 

harctéren derék magyarok százezrei estek 

el a hazáért, ugyanugy a gazdasági harc-

téren is maradnak halottak és súlyos sebe-

sültek, mert minden nagy cél érdekében 

áldozatokat követel a világ kérlelhetetlen 

rendje. 

Az ilyen külföldről jövő elfogulatlan 

bírálatok mindenesetre jók arra, hogy sok-

szor elcsüggedő bizalmunkat uj életre ser-

kentsék és segítsenek elviselni mindazt a 

gondot és nélkülözést, amelyet a haza 

talpraállitasa érdekében ki-ki tehetségéhez 

mérten meghoz. 

Ránézett oldalvást a társára s várta a vá-
laszt. S amikor látta, hogy nem kap feleletet, 
folytatta. 

— Mert végre ki tudja mi érhette. 

Az öreg sokszor átjárt a túlpartra, a vámos 
hoz. Akkor este, hogy legutoljára látták, nagy 
vihar volt. Ugy lehet, hogy beleveszekedett a 
Dunába, hiszen a csoltiakja is egyszerre tünt 
el velő. 

Szünetet tartott e*y darabig, aztán hozzá 
tette. — Talán azóta Szerbiában már ki is fogták 
a hulláját. 

A másik, a szálasabb ugylátszik nem volt 
beszédes kedvében. Lehorgasztott fejjel hftladt 
lefelé; a lábai alá kerülő kövekre vigyázott-e, 
vagy a gondolatai foglalták-e el, csak röviden 
válaszolt. 

— Lehet, — mondá és kiérzett a hangjából, 
hogy csak azért felelt, hogy épen mondjou valamit. 

LJjra csend lett. 

Egy óra múlva lennt voltak a völgyben, a 

Dunaparton. 
Af. ősfolyam csendben, zajtalanul höm-

pölygött előttük a hallgató éjszakában. 
Jobbról tőlük, a folyamnak fölfelé, a hegy-

oldalba építve, óriási, félig rombidőlt épitméuy 
meredezett. 

A körvonalai élesen váltak ki a derengő 

éjszakában. 

Valami vé^ház lehetett hajdinában, vagy 
; valami rablólovatr kőfészke, mert ugy nézett ki, 
mint valami erődítmény. 

Teljesen lakatlan volt. Legfeljebb baglyok 
' és denevérek tan) áztak benne. 

Pár száz lépésre az úttesten kicsiny kis 
házikó állott. Apró, négyszögletes ablakából, 
mely az útra nézett, világosságszürődött keresztül. 

Molnár Gergely, az utkaparó lakolt ott a 
családjával és ugy látszott, hogy még nem tértek 
nyugalomra. P-dig már erősen éjfélre járt. 

A két csendőr ráfordult az útra s ment 
egyenesen a házikónak. 

Ahogy az ablak alá értek, a szálasabb be 
zörgetett. 

Abban a pillanatbau odabent hirtelen ki-
aludt a világosság. 

A csendőr ismételte a kopogást, de hasztalan. 
A házikóból egyetlen hang sem hallatszott. 

Most már kissé türelmetlenkedve, erősebben 
zörgetett s egyszersmind jó hangos in beszólt 
az ablakon. — Hahó, Gergely 1 . . . — Molnár 
Gergely! , . . öocslssou be, mink vagyunk 1 

A hangra gyenge nesz hallatszott a házból 
s néhány pillaoat múlva megnyílt az ajtó. 

A küszöbön hiányosan öltözve ott állott 
előttük Molnárnó aaszony, az utkaparó felesége. 

Egész testében remegett, arcára pedig ért-
hetetlen rémület kifejezése ült. 

(Folytatjuk.) 

Minden vasárnap és ünnepnap cigányzene a Mulatóban. 
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Péter és Pál. 

Hosszú évek sora óta a lesszebb magyar 
ünnep: Péter és Pál napja. Esen a napon se-
rpglenek össze vidám, hangos nótaszóval a ma-
gyar fald munkásai, ezen a napon csendülnek 
meg a kaszák és ezen a napon veszi kezdetét 
magyar földön a bevetett földek learatása. 

Fólemelően szép és tartalmas ünnep volt 
PZ a nap mindig nekünk magyaroknak, de kü-
lönösen nagy jelentőségre csak akkor emelke-
dett, mikor a győzelmi mámorban ríngut^dzó 
ellenségeink presszíójából aláírni kényszerültűnk 
Trianonban euy magállapodást, melyet teljesen 
indokolatlanul „békeszerződésnek" neveztek el. 
Ezen a napon ugyanis megszűntek Magyaror-
szág r^gi, terméazetes határai és ekkor ébred 
tünk annak a szomorú valóságnak a tudatára, 
hogy országunk begyeinek, bányáinak a egyéb 
értékes területeinek elvételével, csonka Magyar 
ország földiére leszünk majd utalva. 

És ennek tudatában, termékeny magyar 
földünk szeretete még az eddiginél is fokozot 
tabb mértékben lángolt föl bennünk, mert tud 
tuk, bíztunk benne, hogy ipari értékeink elrab-
lása mellett is ez a megmaradt csonka magyar 
föld meg fog menteni bennünk. Tudtuk, hogy az 
a termékeny magyar föld, melynek gyümölcsé-
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bői ezer éven át magyar generációk nevel ked 
tek, eíu'án is megfogja adni nekíink a minden-
napi kenyeret, sőt szorgalmas munkánk se*íit-
ségével azt is lehetővé teszi, hoey felffvóffyul-
junk a rajtunk ejtett súlyos sebek által okozott 
beteg>égböl. 

Ez a hitünk, mely a matjyar fold szerete-
tét megnövelte bennünk s erőnket és bizalmuT 
kat föltámasztotta, egyszersmind megnövelte ér-
tékét annak a szép ünnepnek is, ra«lyen a ma-
gyar föld átadj* nekünk termésűt. Péter és Pál 
napja ettől az időtől kezdve ownngyobbodott 
minden magyar ember szivében, rn^rt nemesek 
a ezimbcluma kapott uj fényt, hanem a jelen-
tősége is megnovekedett előttünk, két ke>.ünk 
munkájára utalt, dolgozó mmyarok előtt. Ez"n 
a napon ugyanis, mikor csoportokba verődve, 
vidám énekszóval vonulnak aratásra a magyar 
föld munkásai, mikor előkerülnek a fenőkövek 
a a kaszák pengésétől hangos a vidék, szerte 
mindenfelé, ezen a napon minden mhgyar em-
bernek fokozottan éreznie kell a magyar föld 
fontosságát, s annak a szeretetnek szükségessé-
gét, mely hozzáköt bennünket hazánk termé-
keny talajához. 

Agrár állam lettünk, mezőgazdaságunk lett 
minden támaszunk és erősségüok s tudatában 
kell lennünk annak a kapcsolatnak fontossága 
val, mely összefűz bennünket a termékeny ős 
magyar talajjal. Tudatában kell lennünk annak, 
hogy egyetlen életlehetőségünk, hajlékunk és 
mindenünk ez a magyar föld, mely a mienk és 
melyet minden erőnkből meg kell védelmeznünk. 
Van elég okului valónk a multakon. Még most 
is elég élénken előttünk lebeg az a kép, ami-
kor a régóta zsákmányra éhes ellenségeink neki-
rohantak a kiszolgáltatott magyar földnek és 
tépték, hasitották ahol érték, mert kellett nekik 
és mert tisztában voltak annak jelentőségével. 
Ennek az időnek nem szabad mégegyszer meg 
ismétlődnie a népek történetében. 

S most, mikor uj aratásra indulnak dolgos 
magyarjaink, mikor víg nótaszó hirdeti az el 
nem tiporható magyar erőt ós munkakedvet, 
Péter és Pál napján dobogjanak föl a magyar 
szivek, harsanjanak föl a lelkes magyar dalok, 
egy eljövendő magyar győzelem reményében. 

HIRDETMÉNYEK, 
Közhírré teszem, hogy 1926. évi junius hó 

21 tOl kezdve a hivatalos órák alatt minden nap 
a városi pénztárnál tűzifa váltható : a fa árak 
a hirdetési táblán vannak kifüggesztve, tájé 
kozásul közlöm a következőket: a Stájerhazi 
vágásban I. o. bükkhasáb 95 000 kor., II o. 
bükkhasáb 85.000 kor., l.o tölgyhasab 85.000 
kor. II. o. tölgyhasáb 75 000 kor.; az Alsóerdei 
vágásban: I. o. tölgyhasáb 135 000 kor. II. o, 
tölgyhasáb 120000 kor. puhahasáb 90.000 kor. 
méterenként: a többi faanyag ára ennek meg-
felelően változik. Felhivom á közönség figyel-
mét arra, hogy faszükségletél mielőbb fedezze, 
mert fa csak korlátozott mennyiségben áll ren-
delkezésre és miután az idén mindenki teljes-
faszukségletét korlátlanul fedezheti a városnál 
mig a készlet tart, későbben jövők esetleg nem 
fognak megfelelő fát kapni. 

Felhivom az érdekeltek figyelmét arra, 
hogy a Károly csapatkeresztesek a rokkant-
ellátási adó fizetése alkalmával 50% os adó-
mérséklésben részesülnek : ezen adómérséklésre 
csak az tarthat igényt aki a Károly csapatkereszt 
viselésének jogosultságát a rendeletek szerint 
igazolja: igazolásul szolgál vagy az eredeti 
igazolvány másolata vagy pedig egy az alispán 
által kiállitott igazolvány: az eredeti igazolvány 
hiteles másolatát a polgármesteri hivatal állitja 
ki, az alispáni igazolvány kiállitásának feltétele, 
hogy két bajtárs eskü alatt jegyzőkönyvbe mondja 
a vonatkozó adatokat, mely a honv. parancs 
nokság által lesz felvéve. Tekintettel arra, hogy 
az adómérséklésre való igény csak a beadást 

követő adónegyedben nyilik meg, mindenkinek 
érdeke, hogy okmányait mielőbb beadja: az 
igazolványmáso'at és íagyzftkönvvre vonatkozó 
további felvilágosítás junius 20 tói kezdve a 
Városháza 10 sz. alatt nyerhető, a kész iga 
zolványok pedig a városi adóhivatalba adan-
dók be. Az emiitett jegyzőkönyveket jun. 20 tói 
kezdve az áliomáspunacsnokság minden vasár 
és ünnepuap délelőtt 10-11 ig. szerdán és szom 
baton este 6—7-ig vesz fel. Ugyanitt kephatók 
a tiszteknek előirt nyilatkozatok is. 

Felhivom mindazon földtulajdonosokat, kik-
nek fc-ldjük a kőszegi Hinterleiten. Ábrahám, 
Ursprung, Stookwinkel, Lange Edler, Edier, 
Mini, Kölbl és Feketeföldi továbbá iSváhfalvi 
utak, Alsó rétek, Lajtár földi, Kisföldiés Nagv 
tamás dulrben fekszik, hogy ingatlanaik hatá-
rait f. hó 30 ig c jvekeljók di. Az ingatlnn négy 
végpontján leütött cövekkekro a bafelé eső 
oldalán, közönséges ceruzával olvash itóan a tu 
lajdonos neve és lakhelye (utca, házszám) fel 
irandó. Minthogy a szomszédok felöli me6gyék 
fü s'.b. miatt nehezen találhatók fel, ezen raes 
gyéknek egyes töréspontjai feitunően megjelö-
lendők. A covekelést elmulasztók ellen a ki 
hágási eljárást megindítom es a büntetésen felül 
még a mulasztásukból származó pótmunkák 
költségeit is viselni tartoznak. 

Ad. 6498—1926. Közhírré teszem, hogy a 
szombathelyi selyemgutó beváltó állomás f. évi 
junius 18-án megkezdte működését. A tenyész-
tők gubóikat naponként válthatják be és itt 
nyerhető minden kérdésben szakszerű felvüá 
gositás. — 

6402—1926. Közhirré teszem, hogy az 1925 
XVI I I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon házbirtokost, aki házát 1926. év folyamán 
kizárólag saját Költségén tataroztatja s ezek 
összege az 1926. évi házadó alap 20'/*-át el 
érik vagy meghaladják. A tatarozási munkálat 
megkezdés előtt 8 nappal a városi adóhivatal 
ban bejelentendő, hol a további útbaigazítás is 
megadatik. 

6384—1926. Közhirré teszem, hogy a kerti 
termények helyes csomagolásáról és vasúton 
való szállításáról a m. kir. földmivelésügyi mi-
nisztérium által egy ismertető füzet adatott ki, 
amely a hatóságok által ingyen beszerezhető. 
Előjegyzések folyó évi juliu9 hó 4 ig a váiosi 
számvevőségnél eszközölhetők. 

6507—1926. A gyümölcs és zöldségfélék 
1926. évi vasúti export kedvezménye tárgyában 
közhír é teszem a következőket: A Vasúti é6 
Közlekedési Közlöny f. évi május 23 án kelt 21. 
számában tétettek közzé azok az exportkedvez 
mények, melyeket a \1A V igazgatósága a folyó 
évre engedélyezett. Az export kedvezmény az 
alma, körte, szőlő, barack, szilva, ringló, meggy, 
cseresznye és dinnyére kb. 30%, szabályszerű 
ládacsomagolás esetén ez utóbbi fuvardíjból még 
további 10%. Ezenkívül a paradicsomnál és 
ugorkánál 25'/«, a salátánál, ha szabályszerűen 
van csomagolva, 10°/*. A gyümölcsfélékre nyúj-
tott fenti exportkedvezmény csak külön meg-
határozott állomásokról való feladás esetén ér 
vényes. Indokolt ezetben ezen állomások jegy-
zékének más állomásokkal való kibővitése a 
MÁV igazgatóságától kérhető. Az erre vonat-
kozó kérvény idejekorán nyújtandó be. 

6567—926. Felhivom az érdekeltek figyel-
mét, hogy az 1925 évi vágásokból a vásárolt 
tűzifát legkésőbb julius 10 ig tekintettel a ki-
adott facédulákon jelzett határidő leteltére, most 
már saját érdekében szállitassa le, ellenesetben 
az erdöhivatal sem az ott tároló faanyagért, sem 
a lejárt facédulákért nem vállal felelősséget. 

5827—926. Közhírré teszem, hogy az erdő-
őri és vadőri szakvizsgák az idén is Veszprém 
ben fognak megtartatni. Kérvények julius 10-ig 

nyujtaudók be a Veszprémi m. kir. erdőigaz-
gatósághoz. — Bővebb felvilágosítást az erdő-
hivatal ad. 

6184—926. Közhirré teszem, hogy a m 
m. kir. államrendőrkapitányságnál beadott és 

i át nem vett tárgyak junius 28 án d. e. 10 óra-
jkor árverésen eladatnak. A tárgyak jegyzéke a 
rendőrségen a hivatalos hirdetőtáblán megte-
kinthető. 

6368—926. A ro. kir. népjóléti miniszter 
a jövő iskolai évre több tanintézetben biztosi-
tolt férőh-?iyet hudiárva áll. f>u!yosfoku hadirok-

ikantak gyermekei részére. Blvebb felvilágosítás 
'Városháza 10 szobájában nyerhető, ahol a 
szükséges iratokat oly időben kell beterjeszteni, 
hogy azok már julius h"» 1 én a minisztériumba 
lehessenek. 

jambr l ts Lajos putgártneaUr 

ipartestületi közlemények. 

Miheztarlás és tudomásul vétel végett is-
mételten tudatom az érdekelt tagokkal, hogy a 
folyó h i7i szegfidések ós szabadítások f. hó 29* 
napján a szokott időben fognak eszközöltetni. 

Felhivom a testület kereszlény tagjainak 
figyelmét a „Keresztény Iparosok Országos 
Szövetsége" által ma délelőtt 9 órakor a „Mu-
lató" kistermében tartandó alakuló gyűlésre s 
kérem a tagokat, hogy azon teljes számban meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Hadiárvák váci m. kir. állami szakiskolája 
28 cipész, 3 szíjgyártó és 2 bőrdíszműves jövő 
hónap 10-én szabaduló segédeket óhajt elhelyezni, 
aki ilyenre reflektál, forduljon közvetlenül a 
nevezeit szakiskola igazgatóságához. 

A „Széchenyi István" m. kir. állami polg 
fiúiskola ma, vasárnap délután Vj6-kor jubiláris 
záróünnepélyt rendez, melyre a testületet meg-
hívta. Felkérem a tagokat, hogy a jubiláris 
ünnepélyen minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek. 

Végül értesítem az ács, asztalos, lakatos, 
mázoló és szobafestő, bádogos, tetőfedő és sze-
relő tagokat, hogy a m. kir. államépitészeti hi-
vatal Szombathelyen a „Hunyadi Mátyás* ne-
velőintézetben az intézet főépületének átalakí-
tási munkálataira nyilvános versenytárgyalást 
hirdet, melyre az ajánlatok f. évi julius hó 3-
napjáig adandók be fenti államépitészeti hiva-
talban. A fellételeket tartalmazó versenytárgya-
lási hirdetmény az érdekeltek által az ipartes-
tületben a hivatalos órák alatt betekinthető. 

Dömötör Oyula ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 
Uj pénzügyigazgatóhelyettes. A pénzügy-

miniszter Vasvármegyo pénzügyigazgató-helyet-
tesé Seyfried Oltó főtanácsost nevezte ki. Ha 
ez Vasvármegyében általában nagy megelégedést 
keltett, ugy nekünk itt Kőszegen kiválóképen 
örömünkre szolgál, mert mint a mi adóügyeink 
előadója, benne igazán előzékeny és igazságos 
főtisztviselőt tisztelünk, aki a kincstár érdekeit 
mindig kellő harmoniumba tudja hozni az adó-
fizetők méltányos előterjesztéseivel és emberséges 
jóindulattal és türelemmel teljesiti fontos hi-
vatását. 

Banyaszemle. Báró Neposa, a budapesti 
földtani intézet igazgatója a magyar kormány 
megbízásából ittjárt városunkban, hogy meg-
szemlélje a velemi bányákat és megállapítsa a 
talált vasérc minőségét. Miután a vasérc minő-
ségét a legjobbnak találta, a kutatási munká-
latok fejlesztésére állami támogatást helyezett 
kilátásba. Ugyancsak tetemesen fokozni aján-
lotta a szénkitermelést is a vasérctelepek terje-
delmesebb feltárása érdekében. Itt emiitjük 
meg, hogy ezen bányában a kutatások során 
rábukkantak nemrégiben egy ősállat zápfogára, 
mely csak 3 kilót nyomott és teljesen ép álla-
potban kérült a napvilágra, 

Önnek nincs szükségre arra, hogy g y o m o r - és bólbántalmai miatt állandóan s zen -

vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű és mindenki 
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Változás a reálgimnázium tanári karában. 
I)r. Bárdos Rémig pannonhalmi főapát áthe-
lyezte Stengl Jánost Esztergomba. Sohaller Má-
tyást Győrbe, Heiszenberger Albánt Pápára, 
Dukits Aurélt Zalaapátiba. A távozók helyébe 
került Solmos Vendel volt királynevelő Pápáról, 
Barcza Kornél Szentivánról, Borbély Camil és 
Nóvák Ödön Pannonhalmáról. 

Te Deum. A reálgimnáziumban az iskolaév 
zárása junius 29 én lesz. Délelőtt 8 órakor ünne-
pélyes szentmise a bencéstemplomban, utána 
ünnepély a díszteremben. 

Jubileum. A helybeli „Széchenyi István" 
m. kir. állami polgári fiúiskola ma, vasárnap 
d u. 6 órakor az évzáró ünnepéllyel kapcsolat 
ban fennállásának 50 éves jubileumát ünnepli 
és erre a város közönségét ezennel tisztelettel 
meghívja. Műsor a következő: 1. Hiszek egy 
Istenben, énekli az iskola énekkara. 2. Meg 
nyitó beszéd, mondja Náhrer Mátyás igazgató 
felügyelő. 3. Üdvözlő beszédek. 4. Határkőnél. 
Vargha Gyulától, szavalja Seper Imre IV. o. t. 
5. Csikországi fenyvesekben, énekli a kar. 6. 
Búcsúbeszéd, mondja Grigely Nándor IV. o. t. 
7. Mi zaj riad & Tátra ormán, Szathmáry Ist-
vántól, szavalja Kopjárik Tibor I I . o. t. 8. Buc6u 
az iskolától, előadja u kar. 9. Magyarország 
bánatország, Sajó Sándortól, szavalja Bokis 
Zoltán 11. o. t. 10. Táncjelenelek, előadják Da 
minek Jenő és Penovácz Vilmos polg, iskolai 
tanulók. 11. Himnusz, é n e k l i ^ kar. 

Rendes városi közgyűlést tart Kőszeg szab. 

kir. város képviselőtestülete jövő csütörtökön, 
azaz julius hó 1-én d. u. 1 órakor, amelyen a 
•árosi villamostelep kibővítési ügyét tárgyalják 
le és folyó ügyek is lesznek a napirenden. 

A villamostelep bővítési munkálatait, illető 

leg a bővítésre beadott ajánlatokat csütörtökön 
délután tárgyalta a városi bizottság, mely ez-
alkalommal teljes számban vett részt az ülésen. 
A két legolcsóbb ajánlat a bérlő Ganz-cégé és 
Weöres Aladár gépgyárosé volt, sőt ez utóbbi 
22 millió koronával olcsóbb is volt, de a Ganz-
cég is hajlandó volt Weöres Aladár árajánlatát 
elfogadni és igy a Ganz-cég árajánlata is 326 
milliós lett, mit a bizottság egyhangúlag elfo-
gadott és igy a bővítési munkálatokkal a város 
% Ganz céget fogja megbízni. Az egész bővítés 
kb. 450 millióba fog végeredményben kerülni 
az építkezéssel együtt, mert az építkezést ugy 
óhajtja a város keresztülvinni, hogy az a to-
vábbi bővítésre is alkalmas legyen. A szüksé-
ges költség rendelkezésre áll az egységár meg-
takarításokból. A bővítési munkálatok azonnal 
foganatba vétetnek és igy az őszre már kifogás-
talan világitásunk lesz és ha az Eitner és Czeke-
fele vizierők is bekapcsolódnak, akkor jó időre 
biztosítva van a világítás kérdése és nappali 
áramot is tud a telep szolgáltatni. 

Hangverseny. Lilly S. József amerikai zon-
goraművész, ki tavalyi szereplésével nagy sike-
reket ért el városunkban, julius 18-án ismét 
hangversenyt rendez Kőszegen. 

Beirás. A reálgimnáziumba az 1926—27. 
iskolai évre julius l én és 2 án lehet az intézet-
ben az igazgatói irodában és az osztályfőnökök-
nél a megfelelő osztályokban beiratkozni. 

Lampionos ballagás. A Jurisich cserkészek 
szép idő esetén hétfőn este 8 órakor lampionos 
ballagást rendeznek az öreg bencés diákok ve-
zetőihez, hogy megköszönjék nekik, amiért a 
cserkészet javára julius 4-én a Sörgyár kertjé-
ben nagy kerti ünnepélyt rendeznek. A kerti 
ünnepélyre jegyeket az Emericanum ós Róth 
Jenő könyvkereskedésében lehel kapni. Ara 
10.000 korona. — Kőszegen ilyenfajta ballagás 
még nem volt, azért azt hisszük, hogy nagy-
számú közönség fogja végignézni és meghall-
gatni a cserkészek vonószenekarát. 

Turisták és kirándulók szép időjárás esetén 
friss ételeket és üdítő italokat kaphatnak a 
Hétforrásnál Brader János vendéglősnél. 

Levente-oktatás ma vasárnap és kedden 
délelőtt 10 órakor a sporttéren. 

A kőszegfalvi népünnepélyen okvetlenül jelen-
jen meg, mert ilyen olcsó és nagyszerű mulat-
ságot ritkán élvezhet. Kezdete ma délután 3 
órakor. Belépődíj csak 10.000 korona. 

A reálgimnázium tornaversenyények eredmé-
nyét, valamint a reáliskolai záróünnepély le-, 
folyását helyszűke miatt jövő héten közöljük ! 

A Sportegylet klubvacsorája, mely mult 
szombaton zajlott le a Sörkertben, fényesen si-
került, melyen közel szá/an vettek részt. Frey 
berger Ferenc ügyvezető elnök üdvözölte az 
egybegyűlteket, majd szép beszédben buzdította 
a tagokat további nemes munkára és összetar 
tásra. Utána az egylet diszelnöke, Jambrits Lajos 
polgármester meleg szavakkal köszönte meg az 
egylet nevében Freyberger Ferenc buzgó ós 
fáradhatatlan tevékenységét, majd maga elé 
szólította a hét jubiláló játékost, nóvszerint: 
Nóvák Rezső, Blazovits Gyula, Spindlbauer Fe-
renc, Riegler János, Pojdesz Miska, Szova Imre 
ós Pojdesz Ferencet és buzdító szavak kísére-
tében átnyújtotta az ezüstérmeket. Az ünnepélyes 
hangulatot nagyban emelte a különféle sport-
eszközökkel, zászlókkal és fenyőágakkal feldí-
szített terem, mely muukát a sportért mindig 
lelkesülő id. Wáchter Gyula alelnök végezte. 
Trattner Sándor vendéglős is alaposan kitett 
magáért; olyan Ízletes és busás vacsorát szolgált 
f«l kifogástalan gyorsasággal, hogy sokan voltak 
olyanok, akik sehogysem tudták elfogyasztani az 
eléjük tett adagot. Csak egy személy volt, aki 
5 adag vesevelővel birkózott meg. Ez is a sport-
hoz tartozik. 

Az Ovoda-táncestelyre, mely julius 3 án, 
szombaton este az Elité-kávéházban lesz meg 
tartva, felhívjuk a közönség figyelmét és tekin-
tettel a nagy érdeklődésre, ajánlatos már most 
asztalokat lefoglalni és helyről gondoskodni. 
Belépődíj dacára a jótékony célnak csak 15 ezer 
korona. 

Belratások az áll. polg. fiúiskolában. A kő-
szegi „Széchenyi István" m. kir. állami polg. 
fiúiskolánál a beiratások junius 30-án, julius 
1., 2. és 3-án reggel 8 órakor eszközöltetnek. 
A polgári iskola első osztályába csak oly nö 
vendék vétetik föl, aki szeptember hó l-ig éle 
tének 9. évét már teljesen betöltötte s az elemi 
népiskola uégy alsó osztályát sikerrel elvégezte. 
A beírásnál a tanulók okvetlen a szülő vagy 
gyám kíséretében jelenjenek meg és hozzák 
magukkal a születésre vonatkozó anyakönyvi 
kivonatot, a mult évi iskolai bizonyítványt és 
az ujraoltásról szóló bizonyítványt. 

Kedvezményes utazás Budapestre. — Ju l ius 

9 tői 23 ig lesz a jövendő Magyarország ünne 
pélye Budapesten. Nyolcezer magyar cserkész 
mutatja meg kétezer idegen cserkész és főként 
az egész magyar nép előtt, hogy nem hiába 
várnak rájuk és remélünk bennük. Páratlan 
látvány lesz ez az óriási cserkésztábor és hogy 
minél többen megláthassák, a MÁV kedvezmé 
nyes utazást enged. A féláru jegy váltására jo 
gositó igazolvány, mely egyúttal belépőjegy a 
táborba, kapható a Menetjegyirodában (Kőszegi 
Takpénztár) darabonként 30 000 K-órt. Tizennégy 
állam oserkészei ott lesznek, még japán cser 
készcsapat is lesz ott. Hisszük hogy Kőszegről 
is sokan elmennek, hogy megnézzék az ott ver 
sengő kőszegi Jurisich cserkészeket. A Jurisich 
csapat táborozásának biztosítására rendezik az 
öreg bencés diákok julius 4 én a Sörgyár kert 
jében kerti ünnepségüket, a szezon legnagyobb 
mulatságát. 

Analfabéta tanfolyamot szervezett városunk 
ban a katonaság körében még a tél folyamán 
a várm. népmüv. biz. kiküldöttje. Az oktatás 
március 1 tői junius 15 ig tartott. A záróvizs-
gán Nagy Balázs reálgimnáziumi igazgató elnö-
költ, ott voltak még Kincs István apátplébános, 
Bassó Ödön alezredes állomásparancsnok és 
Plechl József népművelési titkár. A bizottság az 
oktatás eredményével teljesen meg volt elégedve. 
A 27 beiratkozott tanfolyamhallgató közül csak 

'egy volt, ki nem tudta elsajátítani a betűvetést, 
a többiek mind megtanulták az irás olvasást, 
egyik másik szótagolva, legtöbben azonban már 
folyékonyan olvastak a vizsgán; a számolásban 
gyakorolták Írásban és fejbon az összeadást és 
kivonást, valamint az egyszeregyet. A vizsga 
végén az elnök elismerését fejezte ki a legény 
sógnek a kifejtett szorgalomért ós elért ered-
mény felett, majd lelkes szavakkal buzdította 
őket a továbbképzésre és tanulásra. A vizsgát 
a Himnusz eléneklésével fejezték be. 

Ne cipeljen ételt és italt, ha kirándul a 
Hétforráshoz. Brader János vendéglős minden-
ről gondoskodik és olcsó pénzért kaphat kitűnő 
ételt és italt a helyszínen. 

A győri mezőgazdasági kamarai ületre Kő-

szegről Szova Ferenc kamarai tag utazott el. 

A kőszegi „Gyurátz Ferenc" ág. hitv. tv. 
leánynevelő intézet ez évben hatodszor tartott 
érettségi vizsgálatot. — Az Írásbeli vizsgálatok 
május hó 17—20 án voltak. A szóbeli Ziermann 
Lajos egyetemes e; . gyámintézeti elnök, soproni 
ev. lelkész elnöklete és Boleman Géza, a sop-
roni bányászati és erdészeti főiskola rendes ta-
nára kormányképviselő jelenlétében junius 17 ón 
folyt le. — Az eredmény fényesnek mondható, 
amennyiben ehhez hasonló sikerrel érettségi 
vizsga eddig nemcsak az intézet falain belül, 
de még az egész tankerületben is alig járt. Ö t 
tanuló „prueclara" lett: Becker Erzsébet, Kovács 
Györgyi, Losonczy Melinda, Mager Paula és 
Varga Erzsébet. .Praematura" : Farkas Lenke 
és Nagy Irén. „Benematura" Altdörfer Ilona 
magántanuló. 

A kőszegi bencés főgimnázium 1916 ban érett-
ségit tett volt növendékeit felkérem, hogy jul. 
4 én, vasárnap reggel 9 órakor a bencéstemplom-
ban tartandó istentiszteleten tiz éves találkozónk 
alkalmából jelenjenek meg. Akik még címüket 
nem közölték, írják meg vitéz dr. Nagy Iván-
nak (Budapest VI I I . Üllői ut 20). 

A soproni tenniszversenyek, melyek junius 
25-én kezdődtek, nagyban folynak. Bár a KSE 
csak az elmúlt napokban vette kézhez a meg-
hívásokat, színeit mégis képviselteti L)aák Panni 
tanárnő személyében, aki a KSE nevében be-
nevezett a versenyre. 

Az év legjobb mulatsága lesz az a nagy-
szabású kerti ünnepély, melyet az öreg bencés 
diákok rendeznek egész napon át a Sörgyár 
kertjében. Lesz világposta, szépségverseny, zene 
tánc, mozifelvótei, stb. stb. Ételekről és első-
rendű italokról gondoskodik a rendezőség. Be-
lépőjegyet már előre lehet váltani az Emerica-
num és a Róth könyvkereskedésben. — Ara: 
10.000 korona. 

Uszoda megnyitás. A „Hunyadi Mátyás14 

reáliskola nyári uszodája f. évi junius hó 28 án 
megnyílik s a következő beosztás és dijak sze-
rint áll a nagyközönség rendelkezésére: Hétfő, 
szerda, péntek délelőtt hölgyek, délután férfiak. 
Kedd, csütörtök, szombat vasárnap délelőtt fér-
fiak, délután hölgyek. A fürdés időtartama d. e. 
9—12'/, ig, d. u. 21/,—7-ig. Vasár- és ünnep-
napokon az uszoda csak délelőtt van nyitva. — 
Uszodahasználstért az alábbi dijak fizetendők : 
Vidékieknek egyszeri fürdós 5000 K, uszóokta-
tássál 10 000 K, idény-fürdőjagy 100 000 K. — 
Helybelieknek egyszeri fürdés 4000 K, oktatás-
sal 9000 K, idényfürdőjegy 75.000 K. Honvéd-
havidíjasoknak, köztisztviselőknek, nyugdijasok-
nak és a Sportegylet úszószakosztálynak iga-
zolt tagjainak: egyszeri fürdés 3000 K, uszó-
oktatással 8000 K, idény fürdőjegy 50.000 K. 

Halalos végű borozás. A kőszegfalvi nép-
ünnepély sikerének biztosítására a rendezőség 
nagy propagandát igyekezett kifejteni, melynek 
keresztülvitelére többek között Feyberger József 
és Stibecker Flórián kőszegfalvi legényeket is 
megbízta, kik egyébként jóbarátok voltak. Va-
sárnap reggel el is indultak a környékbeli fal-
vakba a reájuk bízott munka elvégzésére. — A 
korcsmák természetesen az ilyen propaganda-
utnál elkerülhetetlenek és igy bizony egy kissé 
nehéz fejjel tértek be a nemescsói korcsmába, 
ahol Freybergeren erőt vett az álom és az asz-
talnál elaludt. Miután már este volt, Stibecker 
az ostorral piszkálgatni kezdte barátját, hogy 
felébredjen és hazainduljanak, azonban ő csak 
nem akart felébredni. Erre fogta az asztalon 
levő szódavizes üvegot és annak tartalmát az 
alvó Freyberger nyakába eresztette. Freyberger 
álmából felriadva hirtelen mérgében egy boros-
poharat vágott Stibeckerhez, ki látván, hogy 
ettől megsebesülve vérzik, haragjában a még 
kezében levő szódavizes üveggel ugy vágta tar-
kón Freybergert, hogy az vértől elborulva ájul-
tan terült el a padlón. Rögtön hazaszállították 
és ápolás alá vették, azonban mikor látták, hogy 
állapota óráról-órára rosszabbodik, másnap le-
vitték Szombathelyre, hol dacára a rögtöni or-
vosi beavatkozásnak, kedden agyrázkódás és 
agyvérzés következtében meghalt. Stibeckert 
letartóztatták és átadták a szombathelyi kir. 
ügyészségnek. 

A rendőr-sorsjegyek első húzásának ered-
ményo az összes trafikokban leadott jegyzékben 
megtekinthető. A legközelebbi húzás november 
18-án lesz megtartva. 

1926. jnius 27. Kőszeg és Vidéfce 3. 
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Nagykoszorucikat rendet julius 3 á-i, szum 
balon este 8 órakor Savracki tánctanár at első 
tanfolyam befejezése alkalmából, mely naeysza 
básuuak igérkezi'í. Lesz szépségverseny, szer-
peutin és konfetti csata, bAhirálynő 03 bilki-
rály választás. A zenét pt:dig a szombathelyi 
„Sabaru" Jazz M ind j e szolgáltatja, mely mag i 
is elég szenzáció, miután ez az első eset, houy 
Kőszegen ilyen játszik. A Mulató nugyterme ez-
úttal remélhetőleg meg fog telri érdeklődőkkel, 
kik azután reggel 5 ig táncjihatuak, s/órakoz 
hatnak ezen a mulatságon. 

Rendkívüli varmegyei közgyűlés leez holnap 

hétfón Szombathelyen a vármegyeházán. 

Talalt tárgyak : e»;y par keztyü, egy sapka 
és egy nfii ernyő. Igazolt tu'ujdanos átveheu a 
rendőrségen. 

A pereelyfosztogatok ismét működnek. Több 
oldalról érkezett jelentés a rendőrségre, hogy a 
templomi ós kápolnaperselyekből néha az egész 
összeg ki van pucolva. A nyomozás során ki-
derült, bogy a tettesek ezalkalommal, sajnos, 
kiskorú suhancok, kik minden faltünés nélkül, 
játszadozva közelítették meg a kiszemelt per 
selyeket és ennek a colnak megfelelően laposra 
faragott fadarabokkal piszkálták ki a belerakott 
bankjegyeket. A rendőrség áttette az ügyüket a 
kiskorúak bíróságához. 

Iparostanoncmunka kiállítást rendez a ta-
nonciskola igazgatója karöltve az ipartestülettel, 
melynek megnyitási juo. 29 ón d. e. 9 órakor 
lesz, befejezése és a jutalomdijik kiosztása az-
nap délután 4 órakor történik. A kiállítás meg 
tekintésére Kőszeg város n. é. közönségét a az 
ügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja a 
rendezőség 

Az Ojság uj száma rengeteg aktuáiis rajzi 
vicc és móka gyűjtemény. — Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI., O 
utca 12. szám. 

Tűzifának fuvarozását 
a z e r < l ö k t ) ő l e l v á l l a l j a 

Szovják Béla, Rajnis-u. 5. 

Pusztítsuk avartetüt! Ijesztőeu szaporodik. 

Ket európai jelentotegü esemény színhelye 
Idsz e nyáron a magyar fővároá. E ket esemény 
az Embervéde'mi Kiállítás ós a Nemzeti Cser-
kész Nagy tábor. Az első bámulatraméltó anya 
got tár a szemlélő elé mindabból, amit az em-
ber védelmére szolgál, a másik a cserkészmoz 
gaimat fogja képviselni, mint nemzetvédelmi 
tényezőt. Erről az országos versenyekkel egy-
bekötött nemzeti cserkósztáborozásról a r^ndező-
bizottsá/ prospektust bocsátott ki most a nagy-
közönség számára fél millió példányban Az 
ingyenes tájékoztató még a legkisebb varosba 
is eljut a cserkeszek által. Tartalmazza a cser 
készet ismertetését, a három hétig tartó tábo 
rozás program rajit, és értékes tájékoztató ada 
tokát ud különösen a vidéki látogatók szamára 
a fővárosba utazást illetőleg. A Cserkész Szö 
vétség ugyanis 50% o* vasúti kedvezményt biz-
tosított a taborlatogitók számára az összes va-
sút és hajóvonalakon. E kedvezmények tábor 
látogató igazolvánnyal kombinálva az összes 
menetjegyiroiákban baszerezhetők lesznek. 

Patyázati hirdetmeny. A m. kir. posta köz-
ponti anyagraktara és készülék javítóműhelye 
Budipest, fólyó évi szeptember hó folyamán 7 
bentlakó és hét kintlakó műszerész tanoncot 
vesz fel. Pályázni óhajtók bővebb felvilágosítást 
a soproni műszaki felügyelőségnél kaphatnak. 

Tizenegy feleségót tette el láb alól. Aloina 
községben Schwartz János cipészmester borzal-
mas dolgokról tett vallomást a rendőrség előtt. ' 
Schwariznak már sok felesége volt, de a legutób-
bival is összeveszett ós az otthagyta. Schwartz 
tói ekkor az asszony el is ment, mire a cipész 
mester össze vissza szurkálta, ugv hogy életben-
maradásához kevés a remény. Sahwjrtzot le 
tirtóztatták és ekkor azt a szenzációs vallomást 
tette, hogy eddig hét törvényes ós négy tör 
vénytelen felesége volt, akiket mind eltett láb 
alól. 

Elsőrendű hornyol t és s ima 

cserépssindely 
va lamint fal i tógla az idei k ivá ló 

égetésből legolcsóbban kapható 

Cseke és Társa 
göstéglagyárában, Kőszeg . 

Kerti ünnepély a Mulatóban. 
Június 29-én, Péter-Pál napján a Mulató kertjeben dijtekeversennyel 

egybekötött 

kerti ünnepély 
tartatik, melyre a n. é. közönséget ezúton is tisztelettel meghiv ja 

Perkov i ts J á nos vendéglős . 

A dijtekeverseny julius 3-an folytatódik es 4-en este 11-kor befejeződik, 
A dijak a köve tkezők : 

1 Egy u j kerékpár 5. Egy l ikőrszerviz 

2. 2 köbméter tűzi fa 6 Cigarettatárca 

3 3 méter ruhaszövet 7. Egy ferfióra 

4. Női ruhaszövet 8. 5 üveg bor 

Belépődíj nincs! Belépődíj nincs! 

STÖLZLE-FÉLE 

U L 1 R E F O R M 
a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapha tó m inden szakmabe l i üz le tben . 

K ívána t ra ingyen ismertető szakácskönyv . 

Kőszegi k épv . : St iaszny Oyu l a üvegesnél , Városház-u. 5. 

A„VINOL"-t 
még a mostani 40 napos eső 

sem mossa le a szőlőről . — 

Ha nem hiszi , kérdezze meg 

a szomszédait , vagv ha azok-

nak sem hisz , ugy a m . kir. 

Szőlészeti Kísérleti Állomást 
(Budapest, Debröl-ut 15) 

a m. »»r. Főidmivelésügyi Minisz-

f r t u m siöltészeti osztályát, vagy 

a Magyar Szől lő igazdák Országot 

Egyesületét. (Bpest, Üllöl-ut 25.) 

Mielőtt nagy kára lenne, te-

gyen azonna l próbarendelést. 

Nemzeti Közgazdasági R. T, 
Budapest V., Nádor-utca 24. szám. 

Telefon: 981-00, 922 -13. 

Vendéglő és étterem megnyitás! 
Ezúton hozom a n. ó. közönség tudoraásira, hogy Kőszegen, 

a volt Jesztl-féle éttermet és vendéglőt 
1926. junius hó 15 én a m i i kor igényeinek megfelelően berendezve 
megnyitottál). 

Kitűnő konyháról és borokról gondoskodva butosi'om a n. é. 

közönséget, az egyesületeket ós h kiránduló ko z í r s ^e t kifosrtotalan 

kiszolgálásról. Abonenseket elfoa«dok. 

Szíves pártfogást kér L i kne r János vendéglős, Kőszeg. 

Intézet-utca 19. számú 

emeletes ház 
azonnal beköltözhető lakkással 

szabad kézből eladó. 
Bővebbet Stipkovits molnárnál. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozások fejében lefoglalt in-

gók éspedig 1 v i l l a nykapcso l ó , 3 ezüst 
sQteménytartó és 2 süldő f. évi junius 
hó 28-án, illetve 30-án d u. 2 órakor 
a városháza udvarán a legtöbbet ígérő-
nek el fognak adatni. Árverési feltételek 
ugyanott megtudhatók. 

Kőszeg, 1926. junius 20-án. 

Schedl Márton v. végrehajtó 

Egy szakácsnő, £ V & S X Í Í V W fizetéssel azonnal felvétetik. 
Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájából K/We^ei.. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap, junius 27 én : 

Szép Idő esetén az előadások ezen-

túl a kertben lesznek megtartva 

Mindenkié és senkié 
Egy kis mulatt leány regénye 8 felv.-

ban. Főszereplők Milton Sills.V. Dana 

Alborák házasodik 

Burleszk-sláger 2 felvonásban 

Műsor: Kedd, (ünnep) junias 29-én : 

Amíg egy leány eljut o d á i g . . . 
Dráma 7 felvonásban. A főszerepben 

Karina Bell. 

A szerelem fészke 
Vígjáték 6 felvonásban. A főszerep-

ben Alice Frideriks. 

4 

Több kilométeres alagút Sopron környékén 

A soproni erdészeti és bányászati főiskola né-
hány növendéke a rákosi erdőben több kilomé-

teres oszlopokkal ellátott földilntti ala^utra buk-
kant, melyben rongeteg sok állati csontvázra és 
koponyára találtak. 
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