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ELŐF IZETÉS I ÁR egynegyed é v r e : 

Helyben h á z h o z s z á l l í t v a 16000 k o r o n a , 

V idékre pós t án 20000 k o r o n a . 

Kü l f ö l d re egy évre 3 do l l á r (50 s zoko l ) . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Fele lős s ze rkesz t ő és k i a d ó : R óna i Fr igyes . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

Telefon-ftzám 28. 

fljllttér sora 4000 koroaa. 

Hirdetés* mlllnéttrsoranhéat 500 M, 

ssánltctnak. 

Eső. 
Július hónapba léptünk, Péter és Pál napja 

elmúlt, itt van maga teljességében az aratások 
ideje, de a folytonos esőzések miatt a gabona 
nem tudott beérni s az aratás késik, egyre késik. 
Benne vagyunk a nyárban, de nem volt se tava-
szunk, se nyarunk s ha igy megy tovább, minden 
átmenet nélkül ér utói bennünket az ősz. 

Az ország minden részéből esőt jelentenek 
s ez az állandó esőzés, melynek folyamányaként 
egyrészről az árvizveszedelem, másrészről a termés 
pusztulása fenyeget, a természet Damokles-kard-
jaként csügg a fejünk fölött. Ez a csapás, mely 
könnyen végzetessé is válhatik, mindig váratlanul 
jön és nem lehet ellene védekezni. Várakozó 
álláspontra kell helyezkednünk, mert egyetlen 
fegyverünk a törhetetlen bizalom és kitartás min-
den veszedelmekkel szemben. 

Azok a jelentések, melyek hivatalos helyről 
magyarázzák az állandó esőzés következményeit, 
bizony nagyon vigasztalan képet nyújtanak s a 
rozsdakárok jelentkezéseaggasztó tünetként nyomja 
le a veszteségek serpenyőjét. Szerintünk azonban 
még korai dolog a termés lö*/#-os rosszabbo-
dásáról beszélni, sőt káros is, mert ezek a híresz-
telések, melyeknek komoly alapja még nagyon is 
kétségbe vonható, fokozottan előidézik azt a 
drágulási folyamatot, mely már az állandó esőzés 
folytan is spekulációba kergeti a gabonatőzsdék 
üzéreit. A bizalom az egyetlen álláspont, amit a 
jelenlegi súlyos helyzetben fölvehetünk s kifelé 
is ezt kell hangoztatnunk, hacsak nem akarjuk 
már jó előre is magunkra uszítani a drágítás 
konjunktura-lovagjait. 

A helyzet tagadhatatlanul nehéz. De viszont 
kilátásaink még mindig megmaradhatnak a nor-
mális alapokon, hisz a napos idők máról-holnapra 
bekövetkezhetnek s megindulhat az érési folyamat, 
melynek eredménye, ha elkésve is, de meg fogja 
hozni gazdáinknak a kivánt eredményeket. Nem 
lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy min-
dennél fontosabb a bizalom és kitartás. Az az 
ember, aki már előre sötét színekben látja jövőjét, 

Csendörök az éjszakában. 
Irta : Herold Gyula cs.-fhdgy. (2) 

Ah, macuk azok — kérdé mée mindég 
ijedten. — Valóban nom tudtam . . . Bocsásson 
meg Lukács ur, fordult aztán a szálasabb csend-
őr, felé, hogy oly soká megvárakoztat . . . De 
nem mertem ajtót nyitni . . . azt hittem . . . 
attól féltem, hogy . . . 

— Hogy ? 
— Tudja Lukács ur . . . a férjem nincs 

itthon é9 én nagyon féltem. 
— ö n félt? — csodálkozott a csendőr, de 

hiszen ön mindig bátor asszony voh, Molnárné? 
— Igen ám . . . de . . . hanem . . . — 

és a szava elakadt. 
— Ugyan, ugyan, Molnárné asszony — 

mondá félig tréfásan, féli? komolyan a csendőr, 
ha nem ismerném o'y régóta, még azt hinném 
— és a szemével kétértelmüen intett aszobácska 
betett ajtaja felé. 

— Meuts Isten — kiáltá az asszony a hom 
lokáig elvörösödve. Már hogy is gondolhatnak 
ilyet. Tessék, jöjjenek bá, magam vagyok. — 
Aztán majd odabent elmondok mindent. 

É9 előre sietve meggyujtá a csak röviddel 
előbb eloltott lámpát. 

Lukács ós a társa leültek az asztal mel-
lett álló két székre, a kalapjukat pedig oda 
tették mauuk elé. 

hiába harcol végzete ellen, melyet saját maga 
erőszakolt maga elé, hisz elvesztette bizalmát, 
lelkierejét, hitét s ezzel fizikai erejét is kimerítette, 
mely után természetesen csak a teljes leromlása 
következhetik be. Aki azonban állni tudja a csa-
pásokat, aki nem roskad össze már előre a ked-
vezőtlen kilátások súlya alatt, az könnyen viseli 
a harcokat, mert megmaradt erejével síkra tud 
szállani a bajok ellen. 

Bizalom, bizalom és kitartás! Nincs veszve 
minden, ellenkezőleg még semmi sem veszett el. 
Nem lehetséges és nem is valószínű, hogy julius 
hóban is folytatódni fognak az országos esőzések. 
A nyár érlelő ereje kissé késik, de biztosak lehe-
tünk benne, hogy a dolgos magyar kezek mun-
kája fölött rövidesen ki fog sütni a jótékony nap, 
hogy megadja nekünk a mindennapi kenyerünket. 

Ne veszítsük el a bizalmunkat és ne adjunk 
fegyvert az üzérek kezébe, akik már most is rém-
hírekkel szédítenek s csak az alkalomra várnak, 
hogy zsebrerakhassák a magyar föld terméséből 
származó nyereségeket. 

Jubiláris ünnepély. 
A helybeli Széchenyi István m. kir állami 

polgári fiúiskola mult vasárnap lélekemelő, ked 
vas ünnepség keretében ünnepelte meg az év-
záró ünnepéllyel kapcsolatban fennállásának 50. 
évfordulóját, a magas t^nüjyi kormány képvi 
selflinek, Kőszeg város vezetősége, az iskoiák, 
a hatóságok, testületek, volt tanítványok és a 
város minden rendű polgárságának részvételével. 

A szépen feldíszített zeneterem zsúfolásig 
megtelt közönséggel, amely ebbeli megjelenésé 
vei is értékelte az iskola félszázados erednény ?s 
működését e balárvárosba'i, aho! nemes ik a 
magasabb polgári műveltség közlésével, hanem 
-» nemzeti eszme, érzés ós öntudat fejlesztésével 
s megerősítésével is mindenkor elismerést és 
tiszteletet vívott ki magának. Az ünnepély dél-
után 6 órakor kezdődött a Hiszek egy Istenben 
kezdődő hazafias ének ossz hangzatos akkord 
jaival. Utána Náhrer Mátvát igazgató-felügyelő 

— No, Molnárné asszony — kezdte a be 
szédet Lukács, — most már aztáa elmondhatja, 
miféle zsiványoknak nézett bennünk, hogy m*jd 
halálra ijedt az imént. 

Az asszonyon még most is meglátszott az 
előbbi rettegés nyoma. 

— Emberektől nrm félek ón. Még hara-
miáktól se — t-tgolta. 

— Nem emberektől ? Nem értem. 
— Bizony mi sem értjük meg az urammal. 

Ds tessék elhinni, hogy mióta Simeon, a ke 
rűlő eltűnt, nagyon különös dolgok történnek 
a környéken. 

— Mik azok? 

— Kísértetek járnak a romok között. 

— Micsodái? Kisértetek!? Hát maga is 

hisz a kísértetekben? 

— Bizony uram, ha ön is látta volna mind 

azt, amit ón és az uram, tudom hogy másként 
beszélne. 

— De h i t mit láttak? 
— Azt, hogy kisértetek járnak a romok 

között és én azt hiszem, hogy az egyik közülök 
ae eltűnt Simeon lelke — mondá megborzadva. 

Lukács elmosolyodott a vastag bajusza 
alatt. Kezével legyintve, mondta: 

— Mese az egész 1 
— De már csak mégsem mese — erős 

ködött az asszony. , 
— No nem bánom, Molnárné asszony. Dé 

megnyitó beszédében méltatta e nap jelentőségét 
és az iskolának a múltban teljesített misszióját, 
majd szívélyes szavakban üdvözölte a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium képviseletében meg-
jelent dr Keleti Gyula ós Neproszell Károly 
tanácsos urakat s a nagyszámú közönséget és 
az iskolának mély háláját tolmácsolta, a magas 
tanügyi kormányuak ugy a múltban, mint s 
jelenben tanúsított nagylelkű áldozatkészségéért, 
a szükséges szellemi és anyagi eszközök elő-
teremtéséért, amelyeknek birtokában minden 
akadály nélkül kifejthette munkásságát és a 
műveltség erős vára lehetett; úgyszintén köszö-
netet mondott Kőszeg város nagyérdemű veze-
tőségének és képviselőtestületének is, amely 
mindenkor méltányolta nemzetnevelő értékét és 
minden erejéből a legnagyobb megértéssel s 
szeretettel támogatta magasztos hivatása belől-
lésében, és végül Isten áldását kérte mindazokra 
akik a jubiláló iskolát pártfogásukkal, érdíklö-

jdésükkel, vagy oktatói intézményeinek a felka-
rolásával hozzásegítették kitűzött oéljának az 
eléréséhez. 

Majd következtek a hivatalos testületek, 
volt tanárok s tanítványok eszmékben 03 költői 
szépségekben bővelkedő üdvözlő beszédei. — 
Elsőnek dr. Keleti Gyula a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter megbízásából üdvözölte az 
intézetet, kiemelvén a polgári iskolák fontos 
nemzeti hivatottságát ós a miniszter ur elisme-
rését fejezte k, a tanártestületnek lelkes és oda-
adó tanári működéséért. — Jagit9 Imre városi 
főjegyző a város képviseletében enlékezett meg 
az elismerés hangián az iskola buzgó kulturális 
munkájáról, a katb. reálgimnázium képviseleté-
ben Nagy Balázs igazgató, az ág. evang. leány-

gimnázium nevében Suhíjda Li jos h. igazgató, 
a zárdai polgáii leányiskola és tanítónőképző 

! nevében Németh Imre igazgató tolmácsolták 
'lendületes üdvözlő beszédükben szerencsekivá-
gataikat. Kodigh István a Máv. árvaház igaz-
gatója a polgári iskolának az árvsházzal fenn-

tartott szoroi kapcsolatát a nevelés szempont-
jából dokumentálta és tapasztalatai alapján a 

hát mégis, mi mindent láttak? Mondja el ne-
künk körülményesen, miből gondolták el, hogy 
kisértet van a romok között ? 

— Először is ón meg a férjem éjjelenkint 
valami sajátságos tüzet láttunk a romok között 
Hol az egyik, hol a másik ablak nyitásában 
jelent meg. Bizonyosan lidérc volt. Nagyon kü-
lönös tűz volt az kérem, inkább olyan árnyék-
féléhez hasonlított, mint rendes tűzhöz. 

— Aztán sokáig nézegetett ki az a lidérc 
az ablakon ? — kérdé Lukács. 

— Nem sokáig. Talán öt percig sem. Az-
táu mindig átszállt a Dunán a másik partra. 

— Hát szállni is tud? Jól látták, hogy 
repült? 

— Azt nem. Repülni még nem láttuk. De 
alig hogy itt eltűnt, odaát a szerbiai oldalon 
rögtön megláttuk. 

— Aztán többször látták? 
— Már valami hatszor vagy hétszer. 
— E* mindannyiszor feltűnt a szerb par-

tokon is? 
— Mindég. 
— No éa a férje nem nézett utána nappal 

a romok között, hogy mitől származhatott az 
a különös fény? Nem kereste az okát? 

— Isten őrizzen 1 Hát nem tudja ön, hogy 
még mindenkit, aki a szellemekhez mert köze-
líteni, vagy az ő dolgaikat kutatta, másnap össze-
zúzva, holtan lelték valahol? 

A nagy dijtekeverseny folytatása ma van a Mulatóban. 

» 



tanártestület intenzív, uagy eredményt kiváltó 
munkáját méltatta. Pethes János nyu*. tanitó-
képzőintézeti igHzpató a volt tanárok nevében 
üdvözlő beszédében visszapillantást vetett a 
polgári iskola múltjára és fokozatos fejlődésére. 
Dr. Kopfstein Lipót ügyvéd a volt tanítványok 
hálás köszönetét és őszinte elismerését nyilvá-
nította az intézetnek ós metfható, kegyeleted 
•savakban adózott az elhunyt tanárok emléké 
nek. Végül a róm. kath. népiskola képviseleté-
ben Szélessy István b. igazgató, az ág. evang. 
népiskola nevében Karner Frigyes igazgató 
fejezték ki ebből a felemelő alkalomból kifolyólag 
őszinte jókívánságaikat. 

Nábrer Mátyás igazgató-felügyelő hálás 
u ivve l megköszönte a felszólalók üdvözletet, 
azután tartalmas, emelkedett hangú évzáró be-
•zédében a gyermeki lélek kiművelésének problé-
máiról és azokról a fontos oktatói és nevelői 
teendőkről értekezett, amelyek az erős, tettrekesz 
egyéniségek nevelésében a nevelökre hárnmlanak 
és ebből a szempontból mérlegelvén az iskola 
ezévi munkáját, teljes elismerését és köszönetét 
nyilvánította a vezetése alatt álló tanártestületnek. 

A beszédek sorát Grigely Nándor IV. o. 
tanuló búcsúbeszéde zárta be. Folytatáskópen 
összhangzatos hazafias énekek, jól hangsúlyozott 
irredenta és alkalmi szavalatok, torna- és tánc 
jelenetek egészítették ki az ünnepély diszrs 
keretét. A közönség avval a jóleső érzéssel és 
tudattal hagyta el a jubiláló intézet helyiségeit, 
hogy falai között e város polgársága gyermekei 
érdekében céltudatos, buzgó kulturmunka folyik. 

Legyen az eredményes mult egy még na-
gyobb szellemi fejlődést mutató szép jövő biztos 
záloga, hogy ezen iskola időtlen-időkig termé-
keny életei és áldást fakasszon a magyar nem 
zeti közművelődés és a magyar haza javára.; 
Adja az Ég, hogy uey legyen 1 

sodott tarravágott területek beerdfisités.'t teljesen 
lehetetlenné teszi, amiért is az erdőhivatul az 
üzemterv rendalkezés«Moek, melyet a felsőbb 
felügyeleti hatóság sziuoruin ellenőriz, nem tud 
vagy csuk nngy pénzbeli áldozatok árán meg-
felelni. Nyomatékosan felhívom ép ezért a város 
közönségét, hogy u kéthavi szállítási határidőt 
szigorúin tartsa be. 

6402—1926. Közhírré teszem, hogy az 1(J2:> 
XV I I I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon házbirtokost, aki házát 1920. év folyamán 
kizáróUg saját költségén tataroztatja s ezek 
összege az 1926 évi h^zadó alap 20*/# át el-
érik vagy meghaladják. A tatarozási munkálat 
meakezdés előtt 8 nappwl a városi Hdóhivatal 
ban bejelentendő, hol a további útbaigazítás is 
megadatik. 

6652—1936. sz. Közhírré teszem, hogy a 
jutási honvéduitisztképző intézetben szeptember 
10 ével 150—200 teljesen díjmentes államkölt 
séges hely kerül betöltésre. A négyéves tan 
folyamra oly magyar honosokat vesznek fel, kik 
14. életévüket betöltötték, de a 18. életévet még 
nem haladták tul és az elemi iskola 6 osztályát, 
vagy a középiskola I. osztályát sikerrel elvégez 
ték. RőveblifU városház i 10. sz. szobában. 

i i i 

J ó idő esetén minden vasarnap 

cigányzene a Sörkertben. 
Frissen csapolt sör, balatonmelléki 

borok, h ideg ételek. Tekepalva. 

i 

HIRDETMÉNYEK. 
656£—1926. Bt. Közhírré teszem, hogy a 

•áros közönsége a város erdőgazdasága által 
kibocsátott facédulákon álló szállítási határidőre 
nincs figyelemmel. A városi pénztárban kiváltott 
fáját hónapokig, sőt évekig a vágásban feküdni 
hagyja. Ezen körülmény folytán az erdei kezelő 
személyzet kénytelen több évi vágást, mintegy 
íaraktart kezelni, ami egyrészt a kezelő személy-
zet munkáját nehezíti, számát szaporítja és az 
üzemi költségeket tetemesen fokozza, másrészt 
a vágások beerdősitését hátráltatja s az elgazo-

— Mese az csak! 
— L>e bizony mondom, hogy ugy van. 
— Pedig én szeretnék a maguk kísérteté-

nek a szeme közé nézni, ha egyáltalán van 
T a l a m i a dologban. 

— Ne mondjon ilyeneket, Lukács u r ! — 
kiáltott fel rémülten a nő. — Még valami baj 
találja érni. 

— Nono, én nem félek. — Igyekezett meg-
nyugtatni az asszonyt Lukács. Hanem menjünk 
tovább. Mondja csak, mit tapasztaltak még ? 

— Óh, még sokkal borzasztóbbat. — De 
igazán azt sem tudom, el merjem e mondani. 

— Csak ki vele. 

Az asszony egy-két szempillantásig tana* 
kodott magában, de aztán egy fohásszal csak 
nekivágott a dolognak. 

— Ha már kikényszeríti belőlem, hát el 
mondom. Pedig félek, hogy ennek még rossz 
vége lesz. Amióta ezek a különös dolgok tör 
ténnek itt a közelben, egy éjszaka sem huny-
tuk le a szemünket. Épen, hogy napközben 
hunytuk le a szemünket. 

A mult éjjelt is ébren töltöttük. — Ilyen 
tájban — a nő egy pillantást vetett a falon 
ketyegő órára, melynek mutatója a tizenkettes 
szám felé közeledett — egyszere valami külö-
nös hangot hallottuuk. Olyan volt, hogy szinte 
megdermedtünk tőle. (Folytatjuk.) 

6632—1926. sz. Közhírré teszem, üjgy a 
ro. kir. földmivelé.sügyi miniszter az egri, kecs-
keméti, tarcali és soproni m. kir. szőlészeti és 
borászati szakiskolába és a budapesti m. kir. 
pincemesteri szak iskolába való fölvételre pályá 
zatot hirdet az 1926—27. iskolai évre. Az előbbi 
két, az utóbbi egy év*s tanfolyam. Pályázati 
kérvények julius hó 25 ig adhatók be. Bővebb 
felvilágosítás városháza 10. számú szobájában 
nyerhető. 

5829—1926. sz. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. kereskedelmi miniszter 60186—1926. sz. 
rendelete értelmében a fogadó (penzió), vendéglő, 
korcsma, kávéházi és kávémérési üzletek külsőleg 
cimtáblával látandók el, illetve jelölendök meg. 

6787—1926. sz. Tekintettel arra, hogy a 
Mexikó dűlőben fekvő városi földek bérlete f. 
évi szeptember hó 30-án lejár, felhívom mind 
azokat, akik a jövő bérleti időben bérletre igényt 
tartanak, hogy legkésőbben julius 15 ig jelent-
kezzenek a városi számvevőségnél. Tekintettel 
arra, hogy közérdek és hogy a bérlet kérdése 
mielőbb elintézést nyerjen, a legnyomatékosab 
ban felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy 
ezen jelentkezési határidőt tartsák be, mert az 
semmi körülmények között nem lesz meghosz 
s/.abbitva. Ugyancsak felhívom a jelenlegi bérlők 
figyelmét arra, hogy ők is tartoznak jelentkezni, 
mert ha a jelentkezést elmulasztják, nem kap-
hatnak földet. Jambrita Lajos polgArni«fiitf 

Egy j ó házból 
való fiu, ki a 
középiskola 4 
osztályát sike-
resen elvégezte 

szedő tanoncnaü 
felvétetik Rónai 
Frigyes könyv-
nyomdájában.— 

H Í R E K . 
Aktuális nóta . . . 

Érne a, érne a búzakalász, 
Ehez már szebb időt úgysem találsz. 
Száll j oda, szállj haza fecskemadár, 
Kérdezd meg otthon, hogy — mikor lesz nyár ? 

A polgármester Budapesten volt és résztvett 
a magyar városok nyári kongresszusán és egy 

ben eljArt a Kőszegen felállítandó tanítóképző 
intézet, ügyében is. 

Palatin Gergely pannonhalmi főiskolai tanár 
ismét megérkezett városunkba az iskolai vaká-
ció tartamára. 

Ujmite. Nóvák Ödön földink, ki most lett 
a pannonhalmi apátságon pappí szentelve, ma 
délelőtt 9 órakor mondja első szentmiséjót a 
bencéstemplomban. 

Gyógyszereszi oklevelet nyert a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetemen Stúr Etelka, 
dr. S úr Lajos ügyvéd polgártársunk nővére, a 
szigorlatok kitűnő eredméayes letétele után. 
Gratulálunk. 

Haiasság. B'chtold Jakab nvug. százados, 
a helybeli „Hunyadi Mátyás- reáliskolai nevelő 
intézet tanára tegnap tartotta esküvőjét Knaute 
Jolikával, Knaute Rezső polg. iskolai igazgató 
leányával. Tanuk voltak Jambrits Lajos polgár-
mester és Eigen Pál nyug. százados. 

Lelkigyakorlat hölgyek részére. A kőszegi 
tanítónőképző Mária kongregációja lelkigyakor 
latokat rendez a zárda dísztermében. A lelki-
gyakorlatot Szentiványi Károly, rátóti prépost, 
országos nevü szónok vezeti. Kezdődik julius 

5 én este litániával és bevezető elmélkedéssel. 
Kedden, szerdán és csütörtökön a napirend : 
d. e. 8 kor szentmise, utáua elmélkedés, d. e. 
11 kor elmélkedés, d. u 5 órakor elmélkedés és 
l itánii . A lelkigyakorlatokon tanítónőket, kon-
gregánistákat és minden hithű katholikus nőt 
szívesen látunk. Julius 8 án, csütörtökön d. u. 

6 órakor a zárda dísztermében egyházi ruha-
kiállitás-»al egybekötött diszgyülést rendezünk, 
melyre férfiakat is szívesen látuak. A lelkigya 
korlat befejezése pénteken reggel 8 órakor lesz 
közös szentáldozással és Te Deummal. 

Állami tanítóképző lesz Kőszegen, amely ez 
év október 1-én már mégis nyílik. Szinte meg-
lepetésszerűen hat a dolog, mert ezideig semmi 
sem szivárgott ki ez ügyben a városházáról, 
pedig már hónapok óta folytak a tárgyalások. 
Jambrits L«jos polgármester legutóbbi pesti utja 
alkalmával végleg nyélbe ütötte a dolgot és az 
iskola már ez évben első évfolyamával meg is 
nyilik és ideiglenesen az elhelyezéséről is tör-
tént gondoskodás a Frigyes laktanya egyik 
épületében. A megnyitás azért történik október-
ben, mert a hadgyakorlatok szeptember vége 
felé fejeződnek bp ó* igy előbb nem áll rendel-
kezésre a jelzett épület. A megnyiló első év-
folyamba 40 növendéket vessnek fel és inter-
nátussal lesz egybekötve. Ezidőszerint a tanító-
képző öt éves és igy, ha végleg kifejlődik az 
iskola, ugy 200 hallgatója lesz és kb. 20 tanár 
fogja az oktatást ellátni. A polgármester olyan 
előzetes megállapodásra jutott a kultuszminisz-
tériummal, hogy a város az iskola részére meg-
felelő telket biztosit és részben építési anyagot 
is ad és az iskolát ezzel szemben az állam épiti 
fel és tartja fenn az internátussal együtt, hol 
kőszegi fiuk részére ingyenes és kedvezményes 
ellátás is biztosítva lesz. Egyébként a fizetéses 
hely is igen mérsékeltre van megszabva. Az 

j iskola és internátus felépítését a jövő évben 
már meg is kezdi a kincstár. A polgármester 
ezúton is fe'hivja a kőszegi szülőket, illetve a 
tanulókat, hogy a felvétel végett már most jelent-
kezhetnek nála a hivatalos órák alatt. Nagy-
jelentőségűnek tartjuk ezen ujabb iskola meg-
szerzését városunk részére, mert a tanítói pálya, 
ha nem is olyan rózsás, de biztos kenyeret nyújt 
és elhelyezési lehetőséget is biztosit, városunk-

Önnek nincs szükségre arra , hogy gyomor- és bélbántalmai miatt á l landóan szen-

vedjen, amikor köz tudomásu , hogy a világhírű és mindenki 

által legelsőnek elismert IGMANDl keserüviz azonnal megszüntet i a rendszerint fenti bajokból e redő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban és meggátol ja az érelmeszesedést . Emésztési zavaroknál má r fél pohár langyos IGMANDl keserüviz elég. 

*£aip! i*tt< r> k i * fit* n n g y ü v e g b e n . B z £ t k t t l d é i s i l i e l y : I g r m á n d i k e s e r ű v í z f o r r á s v á l l a l a t K o m á r o m . 
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nak pediglen ujabb életerőt ad, mire igazán 
szükeége is van és azért hisszük, hogy a város 
közönsége, illetve képviselőtestülete örömmel 
hozza meg az áldozatot az uj iskola megterem-
téséhez- Mint értesülünk, legrövidebb időn belül 
már ki is lesz nevezve a tanítóképző igazgatója 
és egyelőre 4 tanára. A tanítóképző ügyével 
egyébként a csütörtöki városi közgyűlés már 
érdemben is foglalkozik. 

Rendes városi közgyűlés volt csütörtökön 
délután, melyen a távollevő polgármester helyett 
vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterhelyettes 
elnökölt. A közgyűlést elég szépen látogatták, 
melynek napirendje előtt Freyler Lajos képvi-
selőtestületi tag a közgvülés nevében meleg 
bzavakkal üdvözölte dr. Nagy Miklóst vitézzé 
avatása alkalmából, amit utóbbi hálás szavakkal 
köszönt meg. — Majd Szova Ferenc interpellált 
a facédulák ügyében, melyre Mészáros Antal 
erdőmester és az elnöklő tanácsnok felvilágosító 
választ adtak, melyet ugy interpelláló mind a 
közgyűlés tudomásul vettek. Ezek után a napi-
renden levő tárgyak kerültek sorra. A viilamos-
telep kibővítését egyhangúlag elhatározta a kép-
viselőtestület, a tanácsot bízva meg a további 
tárgyalások lefolytatásával. Ugyancsak elfogadta 
Szóra Ferenc képviselőtestületi tag hozzászólása 
után a villamos üzem mult évi zárszámadását 
is. Hochecker János utkaparó a várostól vár-
megyei szolgálatba lépett át. Krug Gusztáv, 
özv. Gneisz Ferencné, Proksch János ésTompeck 
Sándor vámosokat felmentették ezen állásuktól, 
mert a város vámszedési joga megszűnt. Több 
tárgy nem lévén, az alig 1 óráig tartó közgyűlés 
véget ért. 

— Minden vasár- és ü n n e p n a p zene a 

S zabóhegyen . Belépődíj és tányérozás nincs! 

A „Keresztény Iparoson Országos Szövetsegeu 

kiküldöttei: Mülier Antal kereskedelmi tanácsos 
és Fekete József szövetségi ügyvezető főtitkár 
jelenlétében mult vasárnap a Mulató nagytér 
mében tartotta alakuló közgyűlését. A gyűlést a 
szokásos üdvözlések után Dömötör Gyula ipar-
testületi elnök nyitotta meg, megnyitója után 
átadta a szót a kiküldötteknek, akik tartalmas 
beszédben ismertették a szövetség célját és rá-
mutattak aunak szükségességére, mire s jelen-
voltak egyhangúlag kimondották a Szövetség 
kőszegi csoportjának megalakulását. Az ideig-
lenes vezetőcégbe elnök Dömötör Oyula, titkár 
Faith Pál lett, vezetfségi tagok: Varga Imre, 
Szilágyi Artúr, Hónai Frigyes, Naumann Jakab, 
Prenner Pál, Flamisch Gusztáv, Hamer János, 
Ecker Ferenc, Koller István és Odonits István 
egyhangúlag megválasztattak. Dömötör Gyula 
elnök köszönete után az ülés véget ért. A Szö-
vetség tagja lehet minden önálló keresztény 
iparos, tagdij nincs. A Szövetségbe — a testü-
leti Kurzor által a testületi tagdijak beszedése 
alkalmával hozandó „Belépési iv- en lehet. — 
Tagsági igazolványok azután lesznek a belépett 
tagoknak kiosztva. Lépjen be ezen az iparosság 
érdekeiért küzdő Szövetségbe minden keresztény 
iparos I — Szervezkedjünk, tömörüljünk, mert 
összetartásban van az erői 

leszamolo beszédét tartja ma délután 3 
órakor Csepreg nagyközség nemzetgyűlési kép-
viselője, dr. Haller József. Ezalkalomból több 
kiváló képviselő és volt miniszter fog beszédet 
mondani. 

Rendkívüli városi közgyűlést tart Kőszeg 
•áros képviselőtestülete jövő csütörtökön, mely-
nek egyetlen tárgya lesz a Kőszegen felállítandó 
tanítóképző. 

Megnyílt a Rezsötéri park a közönség ré-
szére, hol a város 7 darab padot helyezett el. 
Felkérjük azonban a közönséget, hogy a szép 
parkot vegye védelmébe és az esstleges roogá-
lókat vugy a városházán, vagy a rendőrségen 
jelentse fel. 

A soproni Állami Széchenyi István reáliskola 
Péter és Pál napján ünnepelte fennállásának 
ÖO évfordulóját, mely ünnepségen Kőszegről 
Waldmayer Károly ós dr. Kopfstein Lipót ügy-
véd vett részt. 

A KSE úszószakosztályának tagjai, kik a 

reáliskolai uszodában mérsékelt áru fürdöjegyre 
[Kényt tartanak, sürgősen jelentkezzenek e lap 
kiadóhivatalában. 

A jóváhagyott uj alapszabályok most érkez-
tek vissza a lukácsházai, seregélyházai, ludadi 
és nagygencsi tüzoltóegyletek részére. 

A reáliskola záréünnepelye az elmúlt pén 
teken a kedvezőtlen időjárás ellenéro is fénye-
sen sikerült. Az intézet főépülete homlokzatán 
az évszám azt hirdeti, hogy 70 éves múltra te 
kint vissza az iskola. Ezen idő alatt annyira 
egybeforrt városunkkal, hegy a szokásos évzáró 
ünnepélyt az egész város szívvel lélekkel a maga 
ünnepének tekinti. Hetven év óta hány jeles 
férfiú, kiváló katona került ki az intézet falai 
közű1? Aki részt vesz ilyen ünnepélyen, öröm 
mel győződik meg, hogy nomcsak a szellemi, 
jellembeli és testnevelési téren ér el rendkívüli 
sikereket a tanári kar, de hogy az intézet szel 
leme olyan, hogy biztos pilléreken nyugszik 
hazánk jövője, ha minden iskolából ilyen em-
bereket neveluek a közéletuek. Az ünnepély 
isteni tisztelettel kezdődött. Ezután a matiné 
következett, melynek kitűnően előkészített mű-
sora kiemelkedett a szokásos iskohi ünnepélyek 
fölé. Különösen mély benyomást tett a közön 
ségre azon remek irredenta jelenet, melyben a 
magyar elmer koronáttartó két angyala szere-
pelt. Mészáros Árpád igazgatótanár gyönyörű 
szerkezetű üuuepi beszédében az idei év neve 
zetes történelmi évfordulóit méltatta. A délutáni 
sportünnepélyt a hideg borongós idő dacára is 
igen számos közönség nézte végig. Bár hozzá 
vagyunk szokva, hogy a növendékek a sport 
terén mindenkor rendkívül precíz és ügyes dol 
gokat produkálnak, 'mégis konstatálnunk kell, 
hogy az idei sportünnepély ugy rendezés, mint 
eredmény tekintetében felülmulta a* eddigieket 
Ezt különösen a főpróba alkalmával leheteti 
látni, mert sujnálatoasu sok, érdekfeszítő szám 
tekintettel a síkos talajra, kimaradt. így a cir 
kuszba is beillő kerékpár és lovas mutatványok 
Az ünnepély lampionos felvonulással és tűzi 
játékkal végződött, az utóbbit Kókai Kun Jézse 
tanár kiváló szaktudással rendezte. — Megható 
jelenet volt a magyar apródruhába öltözött ne 
gyedévesek bucsuj* szeretett igazga'.ójuktól. — 
Alig sistergett fel az utolsó rakéta, szétoszlatta 
az eső az ünneplő közönséget. Ki kell még 
emelnünk a soproni katonai zenekar művészi 
játékát, melyben egynéhány napig alkalmunk 
volt gyönyörködni. 

— Minden vasár- és ü n nepnap zene 
Szabóhegyen . Belépődíj és tányérozás nincs! 

A hadikölcaön kötvénytulajdonosok országos 
nagygyűlése által elfogadott határozatának ki-
vonata, mely elfogadásra a miniszterelnöknek 
előterjesztetett: „A háború céljaira felvett ál 
lamadósságok terheit ma kizárólag a badikol-
csön tulajdonosok viselik. Ez az állapot ogye 
sek teljes anyagi romlását jelenti, mig a hadi-
kölcsönkötvények kel nem rendelkező adóalanyok 
nak jogosulatlan előnyöket juttat, mely elien 
tétben áll alkotmányunk alapelvével, az egyenlő 
és arányos közteherviselés törvényével. — Az 
egyenlőség elvérc hivatkozva a badikölcsön kér-
dés megoldására gazdasági és pénzügyi szak-
emberek, valamint a kötvénytulajdonosok be-
vonásával szakértekezlet összehívását javasolja. 
Minthogy a hadikölcaön tulajdonosok közül az 
árvák, az elaggottak, munka és keresetképtele-
nek s legnagyobb nyomorban élnek, a megol-
dás idejét nem várhatják meg, az adóügyi ha-
tóságok a hadikölcsöntulajdonosokat köztarto-
zások miatt végrehajtási eljárások alá vonnak, 
a gazdasági és hiteli életre hátrányos, hogy a 
nemzet garanciája alatt álló hadikölcsönök a 
kellő értékben zálogul nem fogadtatnak el. Mig 
a kérdés általános megoldása megtörténik, ál 
litson fel a kormány az arra rászoruló árvák 
stb. részére egy szervet, vonja be ebbe vélemó 
nyezőként a badikölcsön kötvénytulajdonosok 
Orsz. Nagy bizottságát, utaljon ki ezek részére 
ennek utján rendszeres segélyeket. A köztarto-
zások miatti végrehajtások azonnal megszünte-
tendők. Az állami pénzintézetek az igazolt ere 
deti jegyzésű címletekre, a rászoruló cimlettu-
lajdonosoknak 10% erejéig aranykoronában vagy 
peugőben lombard hitelt folyóaitsanak". 

Nyilvános köszönetet mond a Kath. Legény-

egylet kőszegfalvi csoportja mindazoknak, kik 

szívesek voltak a lezajlott népünnepély ugy 

erkölcsi, mint anyagi sikerét bármely módon 

előmozdítani. 

Cséplőgépek. 1200 és 1370 m/m. 
dobBzélességü, teljesen jó karban lévő cséplő-

szekrények bérbeadók, Megtekinthetők a Vas-

vármegyei Elektromos Művek r.-t.-nél Szombat-

helyen és Sárváron. 

Az öreg bencésdiakok karti ünnepélye ma 
vasárnap délután 3 órai kezdettel lesz m ^ -
artva a Sörgyárnál levő kertben. Ha tehát jól 

akar mulatni okvetlen jelenjen meg, mert lesz 
ott tánc, szépségverseny, mozifeivétel és még 
sok más szórakoznivaló. 

Közel 50 millió korona bevételt mutat ki a 
cőszegi államrendőrkapitányság az elmúlt és 
unius 30 án lezárt gazdasági évben behajtott 
tibágási büntetési pénzekből. Megnyugtatásul 
szolgálhat azonban minden egyes hozzájárulónak 
az a körülmény, hogy ennek az összegnek a fele, 
ehát 25 millió a kőszegi szegényeknek jutott. 

Minél több jót akar tehát valaki a szegények-
nek juttatni, annál szorgalmasabban kell neki 
kihágni. 

Körhinta és hajóhinta áll a repülni vágyó 
közönség rendelkezésére a régi vásártéren. Kö-
rülbelül három hétig fogja boldogítani az ifjú-
ságot a vállalkozó. 

A kőszegi Polgári Kör junius hó 30-án a 
Kováts szálloda emeletén levő uj ideiglenes ott-
honába költözött, melyet a rendezőség igyeke-
zett kellemesen és kényelmesen berendezni. Már 
az első és a következő napok uagy látogatott-
sága biztosítékot nyújt arra, hogy ugy az olvasó 
mint a kártyázó tagok az uj otthonban is jól 
fogják maguUt érezni ós a kaszinót a jövőben 
is sürün fogják felkeresni. 

Az ev. Nőegylet hangversenye. Az ev. Nő-
egylet rendezésében f. hó 20-án tartandó Lilly 
S. J . amerikai zongoraművész hangversenyének 
részletes műsorát a jövő számunkbun hozzuk. 
Előre csak annyit, hogy a gazdag műsoron ki-
zárólag amerikai szerzők művei szerepelnek. 

Fenyes ovóda mulatság volt tegnap, szom 
baton este az Elité kávéházban. A sikerről jövő 
számunkban számoluuk be. 

— Rádiotulajdonosok figyelmébe ajánljuk a 
julius 8 an este 8 és 10 óra közötti időt, amikor 
is a rádió egy teljesen újfajta és ritka előadás 
közvetít a hallgatóközönség részére. Mindenki 
legyen résen és el ne mulassza. 

— Minden vasár- és ünnepnap zene a 
Szabóhegyen . Belépődíj és tányérozás nincs! 

A nagygencsi Putz malom átalakítási és gát-
épitési munkálatai befejeződtek. A műtanrendőri 
bejárást tegnap ejtették meg az alispán jelen-
létében. 

Tánciskolái kurzusok az iskolai növendékek 
részére, az igazgatóságok engedelmével julius 
5 én megkezdődnek. Haladók részére rendezendő 
kurzusra eddig szép számban jelentkeztek. Fel-
nőttek részére külön tanfolyam. Jelentkezni e 
lap kiadóhivatalában és a tánctanár iakás.m a 
Várban lehet. 

Uj bérautofuvarozasi vállalat. Bereczk István 
a helybeli sisakgyár volt tisztviselője egy tel-
jesen uj tipusu sutót vásárolt, hogy Kőszeg 
város közönségének gyorsközlekedési igényét a 
legjutányosabban kiszolgálja. Az autógarage 
Király ut 6. az. (PolIák féle ház) alatt van és 
szóbeli vagy Kőszeg 33 telefonhívásra az autó 
mindenkor a legjutányosabb viteldijak mellett 
áll rendelkezésére a t. közönségnek. Ezúton ia 
felhívjuk olvasóink figyelmét ezen uj vállalatra. 

A kőszegszerdahelyi önkéntes tüzoltóegylet 
julius 11-én, jövő vasárnap műkedvelői előadás-
sal egybekötött táncmulatságot rendez. Szinre 
kerül : „A falu rossza" című 3 felvonásos nép-
színmű Kiss Jenő körjegyző agilis rendezésében. 
A műkedvelő előadás kezdete délután 4 órakor 
özv. Horváth Józseffé féle helyiségben, utána 
táncmulatság a „Hangyau-vendéglőben. Belépő-
díj a műkedvelőelőadásra : ülőhely 10.000 K, 
állóhely 5000 K, a táncmulatságra 10.000 K. 

Nyári táncmulatságot rendez a kőszeg-
doroszlói Levente-Egyesület ma vasárnap dél-
után 4 órai kezdettel a Pogány-hegy délkeleti 
sarkán, melynek tiszta jövedelmét saját felsze-
relése javára fordítja. Belépődíj személyen kint 
10.000 korona, leventéknek 5 ezer korona. 

Talált tárgyak: egy arcképes MAV igazol-
vány, egy pár keztyü, egy tejeskanna, egy könyv, 
egy fejsze, egy gyermek kabát ós egy pénztárca 
pénzzel. A jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőrségen. 

A czáki leventemulatsag alkalmával, Péter 
Pál napján az egyesület 1,114.000 korona tiazta 
hasznot ért el, melyért ezúton mond háláa kö-
szönetet a támogató közönséguek. 



4 Kfinrvp és Vidéke 1926. julius 4. 

A tanoncmun'takiállitás, mely f. évi juuius 
hó 29 én volt, várakozáson felül sikerült, a kö-
zönség nagy érdeklődése mellett. 53 tanonc álli 
tott ki szebbnél szebb tárgyakat. Feltűnő volt 
az, hogy a n6i tanoncok aránylag tőbbon áili 
tottnk ki tárgyakat, mint a fiuk, mert a kiáili 
táson a nöitanoncok összlétszámának 43%*a. a 
fiutanoncoknak csak 17*/. a volt képviselve. A 
bírálóbizottság 7 tjnoncot talált az első dijra és 
kitüntetésre alkalmasnak, ezek közül: Báthory 
Klára 1 éves nGidzabó tanonc leáuyruháját, — 
Völker Lajos 1 éves szobrász és araayozóia 
nonc csillárját, — Csögör Károly 3 évts laka 
tostanonc sütő és kemenceajtóját, — Holzer 
József 3 éves asztalostauonc virágálványat ta 
lálta legjobbnak, ezeket egyenként 100.000 K 
dijjal és díszoklevéllel, — Grunner Emma 1 
éves nőiszabó tano-ic leányruhrtját — Hí jba 
István 2'/j éves cipésztar-oncnak 1 pár gyermek 
cipőjét egyenkint 75 0CDK és díszoklevéllel,— 
Tangl Antal 2'A éves szabótanonc mellény és 
nadrá?jáért 50.000 K dij *t és díszoklevelet álla 
pitott meg. — azonkívül nz I. osztályba soro 
zott 11 tanonc fpjcnkint 35.000 K. II . osztályb* 
sorozott 28 tanonc fejenkmt 25 000 K s a I I I . 
osztályba sorozott 7 tanonc fejenként 15.000 K 
díjban részesült. — Dömötör Gyula elnök to , 
vábbi kitartásra s sikeres előmánstelre és szor , 
galomra buzdította a tanoncokat ép ezzel a ki | 
állítás délu'áo 5 órakor bezáratott. ( 

A kószegfalvi nepünnepely es az agyonvert 
kakas. Kaptu'c a k ^v^ttező soroknt : 

Folyó évi junius 27-én tartotta a Kath. Legény-
egyesület kőszegfalvi csoportja nagyszabású és kitűnően 
sikerült népünnepélyét A résztvevő közönség nagyon jól 
elszórakozott a sok látványosságon és a satrakban el-
helyezett és olcsón elárusított tárgyakon. Minden a leg-
nagyobb rendben es kedvvel ment vegbe. Egy dolog 
azonban sehogy sem illett a népünnepély keretebe, t. i . ' 
az a jelenet, amikor a kakast egy husánggal agyonverték, 
éspedig a következökepen : a szegeny halálraítélt kakast 
először egy rossz fazékba helyeztek és azzal együtt le-
ásták a földbe, ugy hogy csak a nyaka és a feje látszott 
ki. Ezt a műveletet a rendezőség csinálta. Most jött az 
agyonütés Minden vállalkozónak, aki 'J 3 ezer koronát 
lefizetett, be lett kötve a szeme, egy nagy husángot ka-
vott a kezebe s miután két-háromszor saját tengelye 
körül megforgatták, a kakasra üthetett, Természetesen 
volt olyan is. aki ép az ellenkező irányban ütött egy 
hatalmasat a földre, de volt sok olyan is, kinek ütése 
közvetlenül a kakas mellé esett 6 ilyenkor szegény para 
ragaszkodva életéhez, mindég visszahúzta a fejét a lyukba. 
A sok vállalkozó közül végre csak mégis akadt egy, ki-
nek sikerült a Kakast eltalálni és ezzel a további halá-
los felelemtói megszabadítani. 

Tisztelt rendezőség! Én itt a nyilvánosság előtt 
kérdezem ez nem ál latkínzás? Lehetséges az, hogy a 
XX . században egy népünnepélyen ilyesmit bemutatnak? 
Vagy talán ez is a kulturát szolgálja ? — Ennek ellenere 
felemlítem, hogy néhány evvel ezelőtt saját szemeim lát-
tára megtörtént* Bécsben az az eset, hogy a telefondró-
tokban megakadt fecske miatt a közönség határozott kí-
vánságára a tűzoltóságnak a nagy tolóletrával kellett ki-
vonulni a helyszínre, hogy a veszélyben forgó kis ma-
darat megmentsek a pusztulástól. Itt pedig husángokkal 
végeztek ki egy tehetetlenné tett védtelen kakast, hogy 
a nép, az ifjúság ilyesmin mulasson. 

Megkérdezem a melyen tisztelt hatóságot, hogy az 
oda kiküldött közegeit miért nem oktatja ki arra, hogy 
ilyen esetekben közbelépjen, ha már a rendezőség nincs 
tisztában az állatvédelemmel Reszemról egy kakasnak, 
vagy egy állatnak ily módon való kiirtását állatkinzas-
nak minősítem. 

Egy kőszegi polgár 

Ebmarási eseteket jelentettek be a v á r u f i 

hatóságnál. Morvay főhadnagy kutyáj i meg-

harapta Krizmani's Erzsébetet, I lolecJus hentes 

kutyája pedig ugyancsak megmart egy gyer 
meket, de a megmart egyének Pasteur intézetbe 
való szállítása nem vált szükségessé. 

Az Intézet utca háztulajdonosai, — főleg a 
jobboldaliak — nem tudják, hogy mitévők le 
gyenek ; teljesen hiába tatarozzák a házaikat, 
hiába tisztogatják ablakaikat. A tartós esős idő 
járás által egy sártengerré vált úttestről H ko-
csik és autók állandóan lelefecskendezik a fala 
kat sárral. Még a gyalo^kozlekedés is nagy 
üggyel bajj i l bonyolítható le, mert egy robogó 
járművel találkozni nem szabad. Valamikor az 
Intézőt utca a város legszebb utcája volt, amióta 
minden ki van aszfaltozva, azóta a legpiszko-
sabb lett. 

Az erelmeszesedes természetes gyógyítása 

E nnpo<iban jelent mag dr. Bucááuyi Gyulának 
a természetes gyógymódok lelkes mű/élőjének 
egy könyve, amely korunkban olyannyira el ' 
terjedt érelmeszesedéssel foglalkozik. A brosü-
rában világosan és érthetően tárgyalja mind-
azon természetes gyógymódokat, melyektől ezen 
bajtól szabadulni lehet. A természetes gyógy-
módoknak föltétlen jogosultsága ezidőszerint 
már nem kétséges. Nagyszámú hivei örömmel 
fogjak fogadui o könyvecskét. Mindenki által 
könnyen kivihető. A könyv ára 20 ezer korona, 
melynek előzetes beküldése után a szerzőnél 
(Budapest 1., Krisztina-korul 73) bármikor meg-
rendelhető. 

— A Kálvaria víllanyviilágitási költségének 
fedezesere M*itz Lipótnál a Következők udikoz 
tak : B amhardt György Amerikából 2 dollárt, 
N N. 100 000, Pertorini Rezső 60 003, dr. Hirsch 
Szombathely, Maitz A , Su'-ány YT., Pethes J á 
nosné, Bflsz Ferenc, Podos Jenő, Pados Giborné, 
ILslper Antnl, dr. Szovjákné, M. J . t Ei ler Guaz 
távné, N. N., özv. Schreiner Jánosaé 50 090, 
Köiler Gyöígvné 30.000, N. N. 26.000, D.ckel-
mann Alajos, Lagk-r Antul, 8agmeÍ3t«r Károly, 
Kampi's Gyula, IloszmHrin N , özv. Fuchs .Iá 
nosné, Kodigh István, Horváth Béla 25 000, 
P.iszncr József, Weisz Lőrinc 20.000, Wagner 
Mihály, Németh József 15.000, S igby Gyula, 
K-cziái N.. Ecker Mária, N. N., Wierer nővérek, 
KustnyAk N. t Sobwarcx József, Swkulin János, 
Maitz Rezső, Gruber N., Scheok Gyula, Kiérni 
József, Eitnpr Sarolta 10.000, Kuntner József, 
Giller A., FHfensdörf^r József, Farkas Din ié i 
5000, Fr«h Mária 4UCD N. N. 2000 koronát. — 
Dóm Lijosnál a következők adakoztak: Tangl 
Adolf, Lukács Lajos, Bertalan Erzsébet, Hor-
váth Mátvás, Ti már Gvörgv .>0 000, Ilergovits 
János 30 000, Németh Adarn 20.0CJ, Draskovits 
Vendel, B >sze István 10.000 koronát. 

A cremonai piactérén elszabadult egy cirkusz 
öt oroszlanja R5mából jelentik: A lap ik hír-
adás t szerint Cremonában egy cirkusz a pite-
téren ütötte fel sátrait. A cirkusz öt orosz árija 
elszabadult, ami a városban óriási rémületet 
okozott. Az oroszlánok több lovat és murhit 
megtámadtad és néhány tyúkot és macskát 
megettek. Később a cirkusz személyzete a tűz 
oltéság scf?itssgével ismét elfogta őket, úgyhogy 
további károkut nem okozhattak. Az állatápolót, 

S-kinek hanyagsága folytán szabadult el az öt 
oroszlán, letartóztatták. 

55 
párja a vörös gummi-

talpu vászoncipőknek 

ezer K fehér v. szürke színben 

„FLEX1BLE" 
gyermek varrott cipők. 

Férfi-,női- és gyermekcipők 

Fried cipőáruházában 
Kőszeg, Főtér. Nussbaum-féle ház.) 

A kőszeg i r e á l g i m n á z i u m to rnaversenyények 
e r e d m é n y e i : A l s ó s o k : 

1. 60 m. síkfutás: 1. Komáromi 8 mp 2. Molnár, 3. 
Kántor. 

2. 100 m. síkfutás: 1. Komaromi 12 8 mp. 2 Kántor 3. 
Dömötör. 

]3. 400 méteres síkfutás: 1. Paár 155 p. 2. Felber 3 
Molnár. 

4. Sulydobás: 1. Kántor 990 m. 2. Poór í»-40 m. 3. 
Pock 9 15 m. 

5 Távolugrás 1. Pénzes 4 45 m 2 Smidelius 4 40 m 
3. Skrapics 4 35 m. Fe l sősök : 

1 100 m. síkfutás: 1. Komondi 115 mp. 2. Hennel 3. 
Pöszt. 

2. 200 m. síkfutás: 1 Komondi 24 mp. 2. Tóth 3. Ge-
rencsér. 

3. 400 m. síkfutás: 1. Fabos 1 p. 5 mp 2 Tóth 3. 

Raschke. 
4. 800 m. 1 Fabos 2 p. >/* mp. 2. Hermann 3. Jaross. 
5. 1500 m 1. Raschke 5 p. »/« mp 2 Szinger 3 Höffer 
(3. Nyújtó: I. Mészáros és Balassa 2. Vermes 
7. Korlát: 1. Nagy 2. Fabos 3. Balassa. 
8. Diszkosz: 1. Rozmán 2840 m. 2. Fabos 3. ü á los . 
9. Su lydobás: Fabos 9-60 m. 2 Simon 3 Rozman. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -
l e t é s e k : Lőrinc Jó7spf—Miloa Margit: Mar-
git r. k.. Kováts A'ad ír— Kollár Marcit : Lívia 
ág. ev , Francsics Kálmán—Tóth Mária: Imre 
r. k., Handweg Alcjos—Handweg Mária: Ferenc 
r. k. Hizasság: Beohtold J ikab—Knaut* J Ó Z S H . 

H a l á l o z á s o k : Loiber*b?ck János 82 éves, 
végelgyengülés, Horváth József 4 hónapos, tüdó-
gyullad is. 

A budapest i ú jonnan berendezett 

B K I S T O I 
S Z Á L L O D A 

megny í l t 

K I I I A K ' E S ' r 
IV., Mária Va lé r i a -u 4. sz. 

. 6 4 

4'*) teljesen modern szoba, uj bútorokkal ágynemüekkel stb 
felszerelve, minden szobában telelön, hidet és meleg víz. köz-
ponti tilt és, általában a kökényesebb fényeket is kielég.tö be-
rendezéssel figyelmei kiszolgáló személyzettel a n é. kSzönséi; 
rendelkezésére áll. * 

Étterem, kávéház és polgári étterem a házban. - Edénként 
elsőrangú cigányzene. Szállodánk központi fekvésénél fogv« 
minden pályaudvarról percek alatt kftnnyen elérhető 

Felvilágosítások*! szívesen szolgai és •z»bae!« lcgvz4«eket 
levélbeli mrgkeresésre i* azonnal eszközöl a 

SZÁLLÓ IGAZGATÓSÁGA. 

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. 

Kapható minden szakmabeli üzletben. 
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv. 

KAszegi képv.: Stiaszny Gyula üvegesnél, Városház-u. 5. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műso r : Vas á r nap , j u l i u s 4-én : 

S zép Idfl esetén az e l ő a d á s o k ezen-

túl a ker tben lesznek meg ta r t va 

A csábító Circe 
A szenvedés és vezeklés regénye 8 

felvonasban. Főszereplő Mae Murray . 

Tóbiás, a hős ügynök 
Burleszk-sláger 2 felvonásban 

A pannonhalmi Jámboré 
(A bencés-cserkészek versenye. ) 

Intézet-utca 19. számú 

emeletes ház 
azonnal beköltözhető lakással 

szabad kézből eladó. 
Bővebbel Stipkovits molnrtrnál. 

Egy jobb házból való leány, 

lehetőleg 4 középiskolai kép-

zettséggel 

üzleti kiszolgálásra 
rögtöni belépéssel felvétetik 

Adler Testvéreknél. 

Nyomatott M n a i Frigyes könyvnyomdájában K í ^ e r e n . 

P l o H A V i ó - r A • u S ? r é r í h k z (•HpioeéMtt) azon CldQO I13Z. b«költ0zh3tf 4 wobás utcii lakással 
és egy beköltözhető udvari lakással eladó. 

Bővebb felvilágosítás a tulajdonosnál, Hohjoci ut l(i sz. alatt nyerhető. 
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