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«»4tniíatuak. 

Rákosi és társai. 
Körülbelül most egy esztendeje annak, hogy 

az Oroszországba került Rákosi Mátyás volt nép-
biztos titokban visszajött Magyarországba és itt 
álnév alatt uj kommunista tevékenységet fejtett ki. 
Társakat kerített, sejtrendszer alapján szervezetet 
létesített és orosz pénzen, orosz megbízásból 
újból megakarta vetni alapját annak az átkos 
bolsevista uralomnak, melyből már egyszer kény-
telenek voltunk kivonnia részünket. Hála a rend-
őrség éberségének, ezt a szervezkedést még csirá-
jában sikerült elfojtani és Rákosi Mátyás társaival 
együtt a törvényszék ítélőszéke elé került, az 
állam és társadalmi rend felforgatására irányuló 
törekvésekért. 

A napokban kezdődött meg ennek az ügy-
nek a főtárgyat isa s el fog tartani körülbelül két 
teljes hétig, amíg Ítélethirdetésre kerül a sor. j 
Anélkül azonban, hogy bármiféle hatással akar-
nánk lenni a független magyar bíróság Ítéletére, 
még a tárgyalások elején föl kell idéznünk azt a 
veszedelmes időszakot, amikor a bolsevista uralom 
véres árnyéka terült el Magyarország megsanyar-
gatott teste fölött. 

Ki ne emlékeznék vissza ezekre az időkre ? 
Ki volna az az egyetlen ember Magyarországon 
aki elfelejtette volna azokat a pokoli kínszenve-
déseket, tortúrákat, kivégzéseket, dühöngéseket 
és terrorizálásokat, melyeket a kommunisták ma-
gyar földön produkáltak? Ezek a sebek múlha-
tatlanul beleégtek a testünkbe és kit riilhetetlen 
bélyeget hagytak rajtunk, hogy soha löbbé ne 
tudjuk elfelejteni az akkori idők borzalmait. A 
kommunizmus háromhónapos rémuralma olyan 
emléket hagyott bennünk, melyre mindenkor csak 
borzadva és rettenve gondolhatunk vissza és 
utálattal kell elfordulnunk minden ujabb meg-
nyilvánulása elől. 

Sokszorosan fellángol tehát ez az emlékezés 
bennünk most, mikor újra magunk előtt látjuk 
azokat az embereket, akik ennek a világfelforgató 
rendszernek ügynökeiként ismét megkíséreltek 
Magyarország bolsevizálását s vakmerőségükben 
_• r ; 
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Csendörök az ójszakaban. 
Irta: Herold Gyula cs.-fhdgy. (4) 

— Nem iehet az — mondá Lukács a leg-
szilárdabb meggyőződés báni ján . — Nem jö t t ! 
Az olyanok, kiknek érdekükben áil a világot 
ily tévhitben tartani, nMgy tulyt helyeznek az 
olyan körülményekre, mint például a kísértet 
óra pontos betartására. 

— Akkor hát még jó id *íg kel! várnunk. 
— Nincs máskép. 
Csend lön. 
HanC-in a fhtalabb nem sokáig állta 
— Még is PZ'jretném már tudni, hova fő* 

ez n dolog kilyukadni? — KérJ> cs ndes.m. 
A másik hallgatott e_ry daíal ig s csuk 

azután szólt. 
— Hogy hová? H i t ha cstk ügy kicsi 

szerencsénk lekz . . . 
Nem fejezte ki a fcondolatát. Arcúi az 

ftlőbbi h;<tár):*ottsiu: a fcétked s n 'mi árnyéká-
nak adott kifejezést Aztán szinte idegesen je-
iöntf5lt« ki: 

— D az örd >:be is ;IÜ i*< I bexzélges 
JJnk már. Éjfél f.-lé köz.'kdik « ig-n es.md^en 

lennünk, h t nem íikariuk «?'u ?r<mt mi a 
kísértetet. Rn-nélem nem N ? 

— Dehogy — válaszolá O.áh, ham*m Mzért 
jobban átm rkolta a fegyv ru nyakát. 

E-" elhallgatták 

Köröskörül nyomasztó csend honolt. 
Csak olykor-olykor sziezegolt valami fel 

kerekedő szeilOcske halkan a füvek között. 
A várakozás mindig hosszadalmas, d-i az 

id*> mo>t ólomlábon jár*. 
Kötszerré fölöttünk vilami zörej lön hall 

ható. Apfó kavic>ck gurulása, minthi valaki a 
hegyoldalon c^mdesen lefelé nreözktdnék. 

— Halija? — Suttogá Lukács és bii ke 
zével me^ra^adta társa karját. 

— Mi lehet? Tálán valami vad. 
— E/.ek emberi lép ek Vigyázzon ! A nesz 

megszűnt egy pillanatra, da azután újra mind 
erősebben h illátszott. 

A két csmdór kiruefftsztotta a szemét. 
Csaknem egy negyrdóra telt el. 
Most hirtelen jobbra t'Vük a romok között 

a zörej megerősöd Tisztán báilbatták, bugy 
valaki botorkál, de a fa! tövéből semmit sem 
láthattak. 

Lu'tács meftragrfdva társa karját éá elöra 
ment, hogy jobban Mtbaltfirtfok. Mos? furcsái 
látvány 'árult szemeink elé. Közvetlen a fejük 
felett }./ óles v»»6ag f ilomh.d >kon evy feberiö 
Ippelb) burkolt \atami óvatosan, tapogatódzva 
haladt felfelé. 

Olykor m»gállt. Leiézeit a mély völgybe 

és hallgatódzott. 
Alul miniegy háromszáz 1 pófcnyire íöté 

ten csillant meir a I>u rí gfőtfidó tükre. 

A Két csendőr a lélekzetét is visszafojtotta. 
Amikor a tovamozgó fehér pont az előre 

ugró emeleti homlokfalhoz ért, amelyből három 
ablaküreg bámult a Dunára, felemelkedott ÓH 
egy ügyes lendületlel beugrott az első ablak 
mélyedésbe. 

A művelet meglehetős robajjal járt, utána 
azonban nyomasztó csend következett. 

Egyszerre bugó,elnyújtott üvöliéssz >rü hang 
indult meg az ablaküregből 11 völgynek. 

Vlintba óriási állat bődült volna el éktelen 
fajdalmában, hosszan, kínosan-

A kisértet volt. 
Egy faloduból elővett hatalmas fatülökkel 

ad'a a borzalmas, sajátszerű hangot. 
Lukács jelentőségteljesen szoritá meg tArsa 

karját. Én feszülten várakoztak tovább. 
Mikor a tü.kölés utolsó viaszhmgja is el 

simult, az ablaknyilásból hirtelen fény villant elő. 
A kisértet kiegyenesedve égő gyertyával, 

ameiyet az éjszakai szellő csend sen lobogtatott. 
arcc.il a folyó felé fordulva, mozdulatlanul állott 
a törmeléken éa le/elé nézett. 

N h\n> pillanat múlva a Dunán;»k messze, 
túlsó old »lán, szemben fekvő sz^rb részen is fény 
villant f.-l az éjszakában. 

Parányi tüzpontoojka, min'ha cs^k pipára 
gjuj íóti volná odaát val«ki. A kisrrtet meg-
mÓBduIt. É^rt gyertyáját buj jvul hirtelen az 
ogyik old-tlfal mögé viíte s a^ a1>l ikürear s;ötét l«tt. 

Minden vasárnap és ünnepnap cigányzene a Mulatóban. 

nem ismertek határt még akkor sem, amikor már 
a rendőrség foglyai voltak Biztak abban az állí-
tólagos hatalomban, mely a hátuk mögött állt,! 
vagy áll még most is, mert azt hitték, hogy a 
törvény büntető keze nem érheti utói őket. Ebbeli 
tévedésük csak a fanatizmussal magyarázható,! 
mely rokon az őrültséggel s mely nem fogad el 
se mm fele magyarázatot a maga álláspontjával 
szemben 

Azonban látni fogják, mert látniok kell, ezek 
az orosz pénzen táplált ügynökök, hogy Magyar- j 
ország nem felejtette el még a kommunizmus 
borzalmait. És látni fogják ezek a megtévedt! 
emberek, hogy teljesen hiábavaló a bizakodásuk 
abban a hátmögötti hatalomban, melynek beavat-
kozásában annyira remélnek és amelytől várják 
büntetés nélküli megszabadulásukat 

Magyarország az újjáéledés útjára lépett és' 
akkor, amikor minden erőnkkel azon kell lennünk, i 
hogy a körülöttünk fölfegyverzett és lesben álló 
államok gyűlöletét leszereljük, szükség van az 
összetartásunkra es az együttérzésünkre, hogy ezt; 
a vedekezést lehetőve és eredményessé tudjuk 
tenni Rákosi Mátyás és társai tehát bűnhődni 
fognak. Bünhődniők kell, hogy statuáljunk az 
efajta törekvésekkel szemben es bünhődniők kell, 
hogy egyszer már végre-valahára gyökerestül ki-
irthassuk azokat ;. nemzrtromboló törekvéseket, 
melyek évek hosszú sora óta rágják és emésztik 
Magyarország újjáéledő testét 

Az egész világon mindenütt forrongás van, 
mindenfelé felpróbálja ütni a fejét a lázas és az 
erőszak diktatúrája, hogy aztán szabad teret 
engedhessen át a kommunizmus uralmának. Ne-
künk, akiknek már részük volt ebből a véres 
uralomból, hatványozottan szükségünk van a vé- j 
dekezésre és ezt most a Rákosi-fele bünperben 
is kifejezésre kell juttatnunk, hogy mindörökre 
megakadályozzuk az orosz penzen táplált ügy-
nökök mesterkedéseit 

.. • - j 
U/lethelyiseg, esetlet? lakással, HUI. L rell 

Várkör 30. szám alatt kiadó dr. Freyberger J . ; 
ügyvéd irodájában. 

HIRDETMÉNYEK:. 
6402—1926. Közhírré teszem, hogy az 1925 

XVI I I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon házbirtokost, aki házát 1926. évfolyamán 

I kizárólag saját költségén tataroztatja s ezak 
összege az 1926. <*vi ház.idó alap 20% át el-
érik vasv meghaladják. A tatarozási munkálat 
megkezdés előtt 8 nappal a városi adóhivatal-
ban bejelentendő, hol a további útbaigazítás is 

i megadatik. 

6576—1920 sz. Közhírré teszem, hogy 
Kőszeg szab. kir. r. t. várost érdeklő 1926. évre 
szóló községi közmű íkaváltág kivetési lajstrom 
a városi adóhivatnlb m julius hó 11 tói 15 n*pi 
közszemlére van kitéve, mely idő alatt bárki 

! által betekinthető s esetleges észrevételei be-
i adhatók. 

6934—1926. sz. Felhivom az érdekeltek 
figyelmét arra, hogy a felsőbb h-itósigo'ihoz be-

I érkezett j-lenlösek ssorint egész Dunántulon a 
burgonyák burgonyavész nevü betegsége roha-

, rnosan terjed és b» nem védekezünk ellene, 
katasztrofális bajt okozhat. A i»gntomatékoaab-

• ban felhivom a gazdákat a védekezésre, amely 
j sikeresen vég izhitö a 2"/o os bordói lével való 
permetezéssel, t"hát ugyanoly módon, amelyet 
a szőlő peronoszporáj i elkm használunk. A per-

' metezéshe/ azonnal hozzá kell latnunk, mihelyt 
uz esó után a lombozat megszáradt. 

7428—1926 sz. Közhírré teszem, hogy a 
stájerházi vágásokból szombati napokon is 
szállítható a fa: 1926 évi o&tóber hó l-ig. 

ad. 7312—1926, Felhívom a nyaraló közön-
séget, valamint a lttkás.tduk figyelmét úrra, hogy 
mindan n>araló nyaralási díj ciméu 1 arany-
koronát lartozi'i a vonatkozó városi szabályren-
delet értelmében a városba tórtént megérkezé-
sétől számított 8 napon belül a városi pénztárba 
befizetni. A bt fizetett dijak szépészeti és turisz-
tikai célokra smlgálnik. 



H \ idíke. 1926 julius 18. 
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Igazgató: Czája János. A napokban érkezik városunkba a 

nagy a m e r i k a i ponyvasátorral a régi vásártérre nagy világvárosi műsorral, 16 bel- és külföldi számokkal. 

Fellépnek : 3 Kremo világhírű ikáriajátékosok B berlini Busch cirkuszból. 3 Atlasz, modem gladiátorok B*e tow cirkuszból. Cava lhn . 

10 idomított kutyával először M igyarországon. 2 Sonetti nyújtó tornászok a bécsi Hagenbeck cirkuszból. Mop. , a közkedvelt zene-

bohóc és vi<? köszörűs. Verra Anetta v.iskírálynő, a nöi erö csodája. Breitbart legyőzője. 2 Morenite, nemzetközi táncosnők a Buda-

pesti Tabarinból. Vajdaf i Jóska, közkedvelt parasztkomikus az Aodrásey uti színházból. Saját zenekar. — Olcsó helyárak. -

6281—1926. F-lbivom a közonsécr figyel-
mét arra, bogy tüzif iszüks^gletét idejében, leg 
később folyo évi aupusztu6 31 ig szerezze be a 
városi pénztárba, mert ezen határidő után a 
város H megmaradó famennyiséget esetleg na-

gyobb tételekben fo#ja eladni, tekintettel arra 
ogy a fánnk visszatartását és hosszabb ideig 

tartó tárolását az erdőben a felsőbb hatóságok 
erdóreedészeti okokból kifogás tárgyává tttték.i 

Ad. 7243—1926 sz. Felhívom az érdekel- j 
tek figyelmét a kőszegi honvédgyalogzaszlóalj 
1926—1927. évi marha és strtéshus, disznózsír 
és füstöllszalonna szükségletének szállitasára 
vonatkozó versenytárgyalási hirdetményre, mely 
a polgármesteri irodáttan vagy a gazdasági hi 
vatalban íregtekinlhető: az írásbeli ajánlatok 
zárt borítékban 1926 évi augusztus h ó 10-ig 

nyújthatók be a közétkezési bizottságnál. 

7143—1926 sz. Közhíré teszem, hogy a 
magyaróvári vegyvizsgáló állomás kutak vizé-
nek vepyelemzését 30.C0Ü koronáért eszközli. 
Felhívom evégből mindazokat, kik kutjaik vizét 
vegyelemeztetni óhajtják e szándékukat f. hó 
20-ig a tiszti orvosnál jelentsék be. 

7327—1926 sz. Közhírré teszem, hogy az 
Aiscerdő kőszegfalvi es özkuti vágásaiból, vala 
mint a FeUőerdő talári vágásaiból tűzifa, a 
következő napszakokban adatik ; délelőtt 6—12 
óráig; délután 1—6 óráig, Egyúttal figyelmez-
tetem a fuvarosokat, hogy a csemeteültetésekre 
kihágás terhe mellett figyeljenek. 

JatPbrita Lajos polgArmcst*; 

Nagyszabasu sportünnepélyt terveznek jövő 
hóban Szombathelyen, a szombathelyi és kőszegi 
városi és járási levente-egyesületek közös együtt-
működéssel. Az ünnepély napja még nincsen 
meghatározva. 

Abban a pillanatban odaát is kialudt a fény. 
Ekkor egyenletes időközökben egymásután 

ötször tünt elő és tunt el nmét a fény az előbbi 
módon a nyílásban. 

A túlsó part pedig mint a karikacsapás 
adta vissza pontosan a jelzést. 

Ott is egymásután ötször csillant fel a 
tüzpont, azután sötét lett. 

A kísértét elfújta a gyertyát és kimászott 
az ablakuregbői a tal tetejére. I'ár lépést tett, 
aztán lekuporodott az omladékon. És nem moz 
dult egy darabig, mintha kővé vált volna. 

Telt az idő és semmi sem változott. 
Oláh feszengeni kezdett a helyén és halkan 

súgta: 
— Fogjuk meg! 
Lukács gondolkozott egy darabig. 
— Várjunk, — lehelte aztán. — A vége 

még hátra van. Látta, hogy telegrafáltak ? 
— Láttam! 
— Csitt! 
A kísértet megmozdult a falon. Oláh a 

társa szorítását érezte a karján 
A Duna felöl ütemszerü egyenletes csob-

bánásuk hallatszottak. 
— EvezCcsapások — súgta Lukács. 
E közben fenn az égen mindinkább rit-

kultak a fellegek. A déli égbolt már egészen 

1 1 S l i E U . 
Elóleptetés. Horváth Ardor főszo'gabir mak 

a törvényhatóság áital a VI. fuetési oszlásba 
való előléptetését a belügyminiszter március 
l-éi« visszamenőleg jóváaagyta. 

Or. Schnbller István nyug. egyetemi tanár, 
városunk szülöttje, a kolozsvári egyetem utolso 
rektora családjával varosunkban nyaral. 

Kinevezes. A vallá6 és közoktatásiig} i mi-
niszter Kőszeg varos és járásának testnevelési 
feiügyeiőjéve I)ürr Károly nyug. őrnagyot ne-
vezte ki. 

Dr. Brunner Erik vegyész einyerte a gráci 
egyetemen a gyógyszerészi diplomát. 

Elsó szentmiséjét mondotta el Tímár 1. 
(Jeliért mult vasárnap délelőtt a bencéstemp 
lomban. 

Eijegyzes. Ultr. jur. dr. Tóth Károly nyug. 
főhadnagy, tanári és Kiamer Sárika jegyesek. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

Papi jubileum. Kaltenecker Károly kőszeg-
szerdaheiyi plébános, 7-én ünnepelte felszente-
lésének 25 éves jubileumát. Ezüstmiséjet az 
egyházmegye legromantikusabb, legkiesebb fek-
vésű templomában, a szt. Vid hegyi fiiiális tem-
plomában mutatta be a Mindenhatónak. 

A kőszegiek festotarsasaga is jelentkezett 
és ezidőszerint Pallay József festőtanár érkezett 
meg a társaságból, aki a Siaverházaknál helyez-
kedett el és ott dolgozik szorgalmasan. Meg 8 
tagja akar lejönni a tarsasagna* Kőszegre, kik-
nek elhelyezése iránt a polgármester fáradozik. 

Kirándulás. A frőszegi polgárok egy szü-
kebbkörü társasaga minden évben kirándulást 
szokott rendezni a Stajerházakhoz. Ez évben 
a kirándulás e nó 30 án lesz, melynek rende 
zését a polgármester vállalta magáru, akinél a 
részletek megtudhatók és jelentkezni is lehet. 

megtisztult s a sötét éterben felragyogtak a 
ténylő csillagok. 

Az ezüstös rojtu felhőkarpit mögül pedig 
hirteleu előbujt a teli hold mosolygós sárgás 
arca s szellemszerü fényével bevilágította az 
egész vidéket. 

A kisértet aggodalmasan bámult fel a kel-
lemetlen vendégre. 

Most mar jói leuotett látni. 
A foiyain csillogó tükrén jó messze két 

előre mozgó fekete tömb tünt fel. 
Mind közelebb és közelebb jött a parthoz 

s most már homályosan ki lehetett venni, hogy 
sötét alakok motoláinak rajta. 

Ekkor a kisértet felemelkedett. Egy lejtős 
falrészen lemászott a törmelékről s lefelé indult 
a lejtőn a folyamhoz. 

A ket csendőr meghökkent. 
— Elmenekül! — ijedezett Oláh. 
— A nyomában kell lennünk — határo 

zott Lukács. — Azonban olyan halkan jöjjön, 
ahogy csak tud. 

Es a bokrosubb, árnyékosabb helyeket ke-
resve, meglai u|va csúsztak le a folyam felé. 

E közben az éjszakai csönakosok partra 
jöttek Közvetlen a rom alatti részen kötöttek ki. 

A kisértet most odaért hozzájuk s a csó-
nakból előmászó sötét alakok közrevették. 

Lilly S. J. hangversenyét f. hó 20-án, ked-
den este pontosan l/29 órakor t-irtja meg a 
leányuimnáíium dísztermében. Riszletes műsor 
a közönségnek majd rendelkezésére áll, de e 
helyütt is közöljük azt. Az amerikai mester 
sokat igérő zongoraszámaia kívül megtaláljuk 
Hollriegel György né és Szarvas István ének-
számait. Mindketten Mohr Jenő legkitűnőbb 
tanítványai közé tartoznak. Hőüriagelné tavalyi 
fényes s*ik< ra még élénk e JIlé kezetünk ben van, 
úgyszintén a nagypénteki Máté passió gyönyörű 
előadása is sokak' előtt ismeretes. Énekszámait 
Reményi Ferenc kiféri. Ismeretlen Kőszegen 
Szarvas István baritonista, d». Szombathelyen 
ünnepelt énekes. Énekszámait Majorossy Aladár 
fiatal zeneszerző kiséri. Mindketten reménytel-
je-! ifjúsága a zenevilágnak. — A közönségnek 
előreláthatóan forró estjo lesz. A hangverseny 
tiszta jövedelme az ev. jótékony Nőegyletet illeti. 
Műsor: 1. Laoncavallo: Prológ (Bajazzók), Puc-
cini: „Nekem már csak az izlik" tTosca). Énekli 
Szarvas István. 2. MacDowell: Praeludium, Valse 
Triste, Novelotte. E őadja Lilly S. J . 3. Meyer-
bter: Arioso (a Pioféta), Kománc. Énekli Holl-
riegel (Jyörgyné. Szünet. 4. Pucciui: „Ugy, hát 
eladónak hitt?- (Tosca). Laoncayallo: „Hát miért, 
hogy lelkem . . .u (Bajazzo). É'iekli Szarvas I. 
5. Datt: Juba, Arud: Nola, L i l ly : Old Black 
Joe ^közkívánatra). Előadja Lilly S. J . 6. Jensen : 
„A Manzanares partján", Liszt: nDu bist wie 
eine Blume-, Van Eyken: Judit. Énekli Holl-
riegel üyörgyué. 7. MacDowell: Concert ctude. 
Előadja Lilly S. J . 

A hadikölcsön valorizálása. A hadikölcsón-

tulajdonosok országos akció nagy bizottságának 
Vasvármegye—szombathelyi csoportjának elnök-
ségétől kapott megbízás folytán, serényén folyik 
a kőszegi hadikölcsöntulajdonosok osszeirasa, 
illetőleg beszervezése. Vannak azonban még 
mindig olyanok, akik összeírásra nem jelent-
keztek ; miért is felkéri a fentebb irt elnökség 
minden hadikölceöntulujdonost, kik még nem 
jelentkeztek, saját érdekükben csszeirás végett 
Unger József Kereskedőnél mielőbb jelentkezze-
nek. A vegleges beszervezésre a Vasvár megye 
szombatüelyi elnökség a legközelebbi napokban 
fog Kőszegre kiszállaui. — Annyival is inkább, 
mivel tudott dolog, hogy tömörülésben rejlik az 
erő, mely gátakat sodor, bástyákat dönt le, tehát 
itt is szükség van az összetartásra, az „egy 
mindnyájunkért és mindnyájan egyért"; mind-
nyájunk érdeke, hogy törekvésünk révparthoz 
jusson. Ügyünk eredményes kikuzdésónél ne 
várjuk, hogy csak egyes ügybuzgó egyének 
faradjanak ügyünk sikerének keresztülvitelében 
hanem szükséges, hogy karöltve munkálkodjunk 
közös célunk elérésében, mert csak igy remél-
hetjük, hogy szavunk meghallgatásra talál. Az 
értekezlet megbízásából: Tihanyi Lajos. 

A sertes tartás kérdésével foglalkozott a 
csütörtöki tanácsülés egy panaszból kifolyólag, 
mely alkalommal abban állapodott meg a ta-
nács, hogy szigorúan végrehajtja a sertés tar-
tásra vonatkozó városi szabályrendeletet, mely 
szerint iparszerűen a város belterületén sertés 
hizlalással senki sem foglalkozhatik és házak-
ban a sertésólak felállítása és sertés tartás kü-
lön hatósági engedélyhez van kötve, mely eset-
ben a tanács felülbirálja az engedély megadását. 

Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- es bélbántalmai miatt állandóan szen-

_ _ _ _ _ vedjen,^amikor köztudomásu, hogy a világhírű ós mindenki 

altal I egeisönek elismert IGMANDl keserűvíz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggáto[ja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál már fél pohár langyos IGMANDl keserűvíz eleg. 
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julius 18 Köszeg és V deke 8. 

Frohreich Ernőt, az egyedi apósgyilkost 
kedden szállították át a soproni ügyészség fog-
házából a köhidai fegyházba, hogy letöltse 12 
évi jogerős börtönbüntetését. 

A cáki gyilkosokat, a 21 éves Sztrokay Gézát 
és a 23 éves Torda Gyulát, akik 1924. junius 
30 ára virradó éjjel meggyilkolták Sztrokay há-
rom testvérét, miután 15 évi, illetve Tordánál 
életfogytiglani fegyházbüntetésük jogerőre emel 
kedett, a napokban elszállították a szombathelyi 
torvényszék fogházából a sopron-köhidai fegy-
intézetbe 

Bekebeii ertekek valorizalasa „Adós, fizess!" 
cimü cikkemet tobb oldalról kifogásolták. Ki-
fogásolták azért, mert á'litásuk szerint a helybeli 
hrtdiKölcsönkötvények valorizálásáért küzdő akció 
bizottság eredeti programmjától eltért, vagyis a 
békebeli fixk.ainatozá<u értékpapírok, betéte*, 
biztositasi kötvények valorizálásának követelését 
elejtette. Hál ez kérem tévedés, mert uz e célból 
tervbe vett egyesület nem alakulhatott meg és 
pedig amiatt, mert a háború és békebeli értékek 
egyidőb°ni valorizálását csak mi kőszegiek kí-
vántuk. A hadikölcsönkötvény tulajdonosok or 
szagos akció bizottsága, mely működését az egész 
ország bevonásával végzi, elsősorban a hadi-
kölcsönök valorizálásának kivivására törekszik; 
tehát mi kőszegiek, hogy célt érjünk, taktikai 
okból e programmot fogadtuk el ós ebbe a bizott-
ságba bekapcsolódiunk. És miért"? mert amint 
ismeretes hadikölcsönt az ország lakosságának 
80°/o a jegyezte. Jegyezték a kisemberek és a 
középosztály. Jegyezték a magánvállalatok stb. 
A hadikölcsönök valorizálásával az ország lakos 
saganuk a zöme jobb helyzetbe jutna. A magán 
vállalatok aktiv- és nyugdíjas egyedeit is jobban 
dotálhatná, a biztosítóintézetek a biztosítottak 
nak nagyobb quótát fizethetnének. Csakis e 
programm mellett sikerült az országos akció 
bizottságnak az érdenelteket aléltságából felrázni, 
sikerült hatalmi tényezők figyelmét erre a nagy 
horderejű kérdésre lankadatlan munkájával rá 
irányitani olyannyira, hogy e tényezők már tár 
gyalnak velünk. Mindamellett be kell ismerni, 
hogy célunktól még távol vagyunk. Jó uton 
haladunk, de még nagy utat keli megfennünk, 
azonban szoros összetartás mellett igazunkat ki 
fogjuk vivni. A kétkedők nyugodjanak meg, a 
végcél: „Valorizálás az egész vonalon". Vágó 
Sándor. 

„Debrecenbe kene menni", de m inek men 

nénk od>», mikor itt is megnézhetjük. Az e cimü 
magyar operett diadalmasan járta be az egész 
országot. — Magyar-német cseregyerek tárgya, 
gyönyörű melódiái igen mulattató és élvezetes 
előadast nyújtanak. E hó 31-én ós aug. 1 éu 
fogja előadói a Mulató nagytermében a Keres-
kedelmi Kör műkedvelő gárdája, melyről a „Kék 
postakocsi" után ítélve, csak a legjobbat vár-
hatjuk és igy megérdemli, hogy telt hazak előtt 
mutathass tk be legújabb betanulásukat. 

Segedvizsgák. A kőszegi ipartestületi tanonc-
vizsgáziató bizottságok előtt f. évi junius hóban 
a következő tanoncok tettek segédvizsgát: Kohn 
Adél nőiszabónak : Maurer Ilona, Haschke Ilii-
degard nőiszabónak Schmidt Margit, Parti Mária 
és Gerencsér Anna, Wichnál Antal nőiszabónak 
Dorner Margit kitűnő, Weber Antal borbély és 
fodrásznak Schláffer Ede, Pratscher Ferenc bog 
narnak Czipott Kálmán, Balog Gyula hentes-
nek Bódis Gyula. Schreiner János kőművesmes-
ternek Gamauf Károly, Maitz János, Kappel 
János jó—jó, Wiedemann Ferenc lakatosnak 
Avár István nevű tanonca elégséges eredmény 
nyel nyertek segédlevelet. 

Villámcsapás következtében, mint mar mult 
SZÓIDbatou lapzartakor jeleztük, kigyulladt és 
leégett Balázs István doroszlói lakos pajtája és 
a benne felhalmozott 18 szekér széna, szekérrel 
együtt. A kár meghaladja a 35 millió koronát, 
melyből biztosítás utján csak 4 millió korona 
térül meg, mert Balázs gazda fukarkodott ós 
könnyen gyúlékony pajtáját és termését csak 
ily csekély összegre biztosította. 

Iparigazolványt nyert Rosenberg Ignác pe 
renyei lakos leölt sertések ós borjuk egészben 
v»gy félben való árusitasra. 

Nagygencsen az önk. tüzoltóegylet julius hó 
én mindkét vendéglőben táncmulatságot ren-

dez felszerelésének gyarapítására. 

— Jó es olcsó bor kicsinyben ós nagyban 
Öaldauf Károly vendéglőjében Kossuth L.-u. 7 

A nyaralok ez évben is e!ég szép számban 
ke resik fel városunkat és reméljük, hogy a jobb j 
idő beálltával számuk csak szaporodni fog. Ez 
időszerint 122 nyaraló van Kőszegen. 

Autótaxi járatott akar letesiteni Kőszegen 

egy vállalat, mely egy 12 személyes személy-
szállító autót fog beállítani, ügy halljuk, hogy 
az auió a napokban meg is érkezik. 

Üzlethelyiseg a Főtéren Várkör 15. kiadó 
dr. Freyberger Jenő ügyvéd irodájában. 

A liszt es a kenyér egyfázisú forgalmiadoja. 
A pénzügyminisztériumban elkészült a liszt és' 
a kenyér egyfázúu forgalmiadójáról szóló ter 
vezet, am?ly a lisztnél három százalék forgalmi-
adó-váltságot akar megállapítani. Az érdekelt , 
ségeknek pénteken küldötte meg a tervezetet 
a pénzügyminisztérium. A fővárosi malmok elé-
gedetlenek ezzel a rendelkezéssel minthogy velük i 
szemben a vámmilraok előnyösebb helyzetbe 
kerülnek, mert csak a 10 százalék Őrlési dij 
után fizetnek két százalek forgalmiadét. 

Aratas terdigero vizben A ma i abnormis 

időjárást mi sem bizonyítja jobban mint a/, hogy 
a sopionmegyei Himod község határában meg 
kezdtek ugyan az aratást, de ások esőzés követ • 
keztében lérdigérŐ vízben. 

Ötszáz grammnal súlyosabb küldemeny nem 
lehet level. A „Budapesti Közlöny" szerdai száma 
közli a kereskedelmi miniszter rendeletét, amely 
a levelekre megállapított 500 gr. os súlyhatárt 
a díjátalány mellett feladott levelekre is kitér 
jeszti. A rendelet szerint tehát 500 grammnál 
nehezebb küldeményt nem lehet levél gyanánt 
feladni. 

617.000 ember jutott földhöz. Az országos 

földbirtokrendező bíróság működésének 5 éve 
alatt 617 801 magyarországi lakost juttatott ré-
szint házhelyhez, részint kis vagy törpe birtok-
hoz. A földbirtokreform következtében tehát 
Magyarország lakosságának mintegy negyed-
része jutott a megélhetést biztosító kis vagyou-
kához. 

Negyedmillió ember elótt beszelt az eucha-

risztikus világkongresszus negyedik napján Ma-
gyarország hercegprimasi, Chernoch János, ami 
reánk nézve precedens nélkül álló megtisztelte 
tést jelentett. A huszperces beszédet mikrofon 
vette fel és röpítette érces tisztasággal a stá-
dium legtávolabbi sarkaiba. Harmincöt nemzet 
képviselőinek én az amerikai zarándokoknak 
óriási tömege hallgatta tiszteletteljes csendben 
végig, mert ha a magyar szót nem is értették, 
mindenki tudta, hogy magyarország hercegprí-
mása beszél és ez a beszéd minden nye'ven 
kínyomatra meg fog jelenni az eucharisztikus 
kongresszus kiadványaiban. 

Apatinnál 30.000 holdat elöntött a Duna. 
A földmivelésügyi minisztérium vizrajzi osz-
tályának jelentése szerint Apatin környékén 
pénteken reggel a Duna áradata több mint 
30 000 holdat öntött el. Az árviz alámosta a 
szabadka—zombori vasutvonalat is, ugy hogy 
ezen a vonalon a közlekedés magakadt. Az ár-
viz gátszakadás következménye. A gátokon 
dolgozó munkások alig tudtak menekülni a gát-
szakadás alkalmával az áradat elől. 

A Pecsett elhelyezett m. kir. Erzsébet Tu-
dományegyetemen a rendes beiratkozások 1926. 
évi szeptember hó 1—13 ig eszközöltetnek. Az 
egyetemnek ideiglenesen Sopronban működő ev. 
hittudományi kara hallgatóinak bei ása a kar 
székhelyén fog megejtetni. Azok, akik még nem 
voltak ezen egyetem hillgatói, kérvényezés ut 
ján nyert felvételi engedély alapján f. évi szép 
tember 16—22 ig iratkozhatnak be. Ezek fel 
vételi kérvényüket f. évi augusztus hó 31 ig 
nyújthatják be az illetékes kar dékáni hivata 
lába. Az utólagos beiratkozás f. évi október hó 
6 ig dékáni, azontúl október 14 ig rektori enge-
déllyel végezhető. Az egyetemre való felvételért, 
tandíjmentességért, köztisztviselői tandijkedvez 
ményért, menzakedvezményért és internátusi 
felvételért előterjesztendő összes kérelmek egy, 
kellően felszerelt kérvénybe taglalva, melyhez 
egy felzetlap is csatolandó, az illetékes kar dé-
káni hivatalába nyújtandók be. 

30 nap alatt a föld körül. We l s és Evans 

amerikai újságírók, akik fogadásból arra vállal-
koztak, hogy 30 nap alatt körül utazzák a földet, 
szerdán délben a kitűzött határidőre repülőgéppel 
megérkeztek Nuwyorkba. 

Beiratkozások a miskolci jogakademian az 
1926—27. tanevre. A beiratkozni óhajtó jog-
hallgatók ós végzett középiskolai növendékek 
a beiratkozási engedélyért a jogakadémiai dé-
káni hivatalhoz benyújtandó kérvénnyel folya-
modni tartoznak. A folyamodási határidő aug. 
31. A beiratkozási engedélyért benyújtandó kér-
vényhez csatolandók : születési anyakönyvi ki-
vonat, középiskolai érettségi bizonyítvány, mely 
esetleg utólagosan szeptember 12 ig benyújtható, 
azok, akik nem a felvétel évében tettek érett-
ségi vizsgálatot, hatósági bizonyítvánnyal tar-
toznak igazolni, hogy az érettségi vizsgálat óta 
letelt idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi te-
kintetben feddhetetlen életmódot folytattak, kell 
ezenkívül községi elöljáróság bizonyítványa a 
szülők foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről. 
A más főiskoláról jövők még távozási bizonyít-
ványt is tartoznak a kérvényükhöz csatolni. A 
joghallgatók beiratkozása szeptember 9—15 ig 
tart. Megokolt esetben a dékán u'ólagos beirat-
kozásra még október 14 ig adhat engedelmet. 
A szeptemberi alapvizsgálatok 15—20 ig tar 
tatnak. A tandíjmentesség és alapvizsgálatok 
iránti kéivények szeptember 5 ig adandók be. 
Mindennemű kérvényhez 10.000 korona menza-
alapra csatolandó. 

Szunyugrajok vadítják a hortobágyi gulyakat. 
A tartós esőzés után a Hortobágyot ellepték a 
mérges szunyo^rajok, amelyek tömegesen száll-
ják meg a gulyakat és csjrdákat. A szúnyogok 
csípése oly erős, hogy nem egy gulya valóság-
gal megvadult tőle, úgyhogy csak óriási nehéz-
ségek árán lehetett ismét összeterelni. A szu-
nyograjok most már nemcsak a Hortobágyot 
lepték el, hanem Debrecen környékén, sőt ma-
gában a városban is mutatkoznak. 

Borzalmas vihar es jegesö egy szerbiai j á rás -
ban. Az utóbbi napok felhőszakadásai oly bor-
zalmas katasztrófát h 'Ztak a novibazári járásra, 
aminőre emberemlékezet óta még nem volt példa. 
Kedden délután hatalmas jége-ő pusztított. Oly 
nagy jégdarabok estek, mint egy tyúktojás. A 
jég a házak tetejét beverte és sok parasztembert 
megsebesített. A jégeső után hallatlan felhő-
szakadás zudult le. A percek alatt megdagadt 
áradat sziklákat sodort m igával, fákat tépett ki. 
A Bisztrica folyó elöntötte a gyakovicai völgyet, 
ahol egy barakktáborban montenegrói munká-
sok laktak. A tábort az árviz percek alatt tel-
jesen elöntötte. Senki sem tudott elmenekülni. 
Eddig 20 holtestet találtak meg. 

Ket 4 polgárit vagy középiskolát végzett 
fiu tanoccuak a „Hingyába44 felvétetik. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetrol. S z ü -

l e t é s e k : Nagy István—Á,-ár Katali.i: Aana 
r. k. Ridványi AntHl—Hajós Margit: Imre. — 
H a l á l o z á s : Kappel Teréz 70 éves, aggkór. 

— Jo es olcsó bor kicsinyben és nagyban 
Baldauf Károly vengéglőjében Kossuth L. u. 7. 

Talált tárgyak: egy férfi-ialap, egy női kar-
kötő. A jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőrségen. 

Ny i l t t é r . * 

A „Kőszeg és Vidéke" folyó évi 11 —í számában 
„Állatvédelem" cimü cikkére válaszolva, vagyok bátor 
a cikkíró becses figyelmét felhívni arra, hogy ebben az: 
agrikultur államban az igazi cél eléréséhez riem csupán 
a mezőgazdaságnak és az állatvédelemnek az okszerű 
intézkedése és a kisebb-nagyobb akadályoknak a leküz-
dése szükséges. Szükségünk van arra is, hogy hazánk 
kulturált osztálya a talán kevésbbé civilizált munkásokat 
kik ennek a drága és kövér magyarföldnek a megmun-
kálására vannak hivatva, ne vessek ki a társadalom kö-
réből, mert igy a munkakedvük csökken és az a mun-
kás önkénytelenül lesz az egyes osztályok ellensége. — 
Ezt azért mondom, mert ön cikkjében a munkást és az 

| állatot egyforma bánásmódban részesíti. Azok között a 
suhancok között, kiket a cikkíró említ, véletlenül volt 
olyan ember is, ki Kőszeg tisztes polgáraihoz tartozik 
és sem a megjelenése, sem pedig a foglalkozása nem ad 
okot arra, hogy őt a suhancok kategórlajába soroljuk, — 
habár a játékban részt is vett. Van még egy jó kitétel, 
a „röhögés". Amiből tisztelt uram, azt látom, hogy Ón 
a nevetest a röhögéstől nem tudja megkülönböztetni. 
Mert mi, kik ott állottunk, egyesek ügyetlenségein ka-
cagtunk és nem röhögtünk. 

Mindezek után a helytelen és egyesekre sértő ki-
fejezéseivel szemben is be kell látnunk azt, hogy ön az 
állatok nagy patrónusa és reméljük azt, hogy e sok ve-
rejtéket kivánó munkája gyümölcsöt fog teremni és ha-
tásos fellépése annyira fog érvényesülni, hogy a libatö-
méseket is hamarosen befogják szüntetni, mert ez is 
„állatkínzás!" 

Egy más előfizető. 

•) Az e rovatban kózlöttekert a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 



1926. jti'tus 18. 

Elkészült a muiKanalkülisug elleni biztosi 
tasrol szolé törvényjavaslat. A népjóléti rninisz 
leriu-nbjn eUés:ült a munkaniány esetére szóló 
kötelező biztosításról szóló javaslat. Eszerint 
mii d- n vállalat köteles munkahiány esetére biz-
tosítani alkalmazottait, ha btleset és betegség 
esetére biztosításra kötelezettek, kivéve az állami, 
törvényhatósági, községi, v illásfelekezeti, köz-
alapitv.inyi, vasu'i és hajózási ilkalmazottakal 
A járulék-m ximum a fizetés négy százalékú, 
melyet felerészben a munkásra háríthat át n 
munkaadó. A munkabiányn ík véletlennek, a 
munkás Mihibáján kívül bekövetkezettnek kell 
lenni. Ha H munkanélküli négy h<Men át kár 
tilanitást kap >11, bármely megfelelő munkát 
vállalói kell. A kártalanítás legfaljebV 13 hétre 
jAr a legutolsó alupbér 4Q százalékában. H i el 
tartásra köteles gyerm ke van a munkanélküli 
rek, akkor 60 százalékában. 

Tüdőbetegeknek, gyomor-, szív , ves • . vér-, 
női Ú jban szenvedőknek teljes kigyógyul.'sához 
m e g k ü di uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Bilog G ' z t v kórházi f orvos gyógyintézete: 
U u u i p : : \ G r ó f Zichy Jenő u'ci 2 3 . sz. Ugya;: j 

ii' megrend.'llr tő a „R idiumkenőcs", mely 
minden fájdalm ;t megszüntet. Levélre lelol. 

Nevetéstől hangos az rgesz ország, mer 

negjelent „Az Ojság ' e. é'.olap uj szá nt. Bölcs 

Rabi felség3s dolgokat raoid megint minden 

aktuális eseményről. Mutatványszimit ingyen 

kiild a kiadóhivatal, Budap's'. VI,, Ó U'OÍ 12. 

t 

A budapesti ú jonnan berendezett 

„ B i t I S T O L * ' 
S Z Á L L O D A 

megnyí l t 

I V . , M á r i a V a l é r i a - u . 4 . s z . 

4110 teljesen modern szoba, uj butorokkal, ágyneműikkel stb. 
felszerelve, minden szobában teletón, hidefc és meleg víz, köz-
ponti fiités, általában a legkényesebb iaényeket is kielégítő be-
rendezessel, figyelmes kiszolgáló személyzettel a n. é. közönség 
rendelkezésére áll. 

Étterem, kávéhái és polgári étterein a házban. — Esténként 
elsőrangú cigányzene. Szállodánk központi fekvésénél fogva 
minden pályaudvarról percek alatt könnyen elérhető 

Felvilágositásokal szivesen szolgál és szobaelöjegyzéseket, 
levélbeli megkeresésre is azonnal eszközöl a 

SZÁLLÓ IGAZGATÓSÁGA. 

Árverési hirdetmény! 
Alulirolt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t. c. 102. §-a értelmében e/ennel 
közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1926 evi 312 3. sz. végzésé 
következteben dr. Szovják Hugó kószegi 
ügyvéd által képviselt Táncsics György 
javára stM>5 000 K s jár erejéig 1926. 
evi április hó 9-én es 11-én foganatosí-
tott kielégitcsi végrehajtas utián le- és 
feliilfoglalt és 10.2ő0<>00 K-ra becsült in-
góságok, u. in. bútorok, zongora nyilvá-
nos árverésen eladatnak — Mely árve-
résnek a kőszegi kir. járásbíróság l'k 
673 19ió. sz. TégxéM folytan 8,5y:>.00o K 
tökeköveteles és ennek 192."> évi decem-
ber 15. napjától járó 1*\, kamatai es 
eddig összesen 1.7-3.720 korona bíróilag 
már megállapított költségek — jé'" K*-
sze,*en, alperesek Patnrm -u't t /. 
lak.i-án leendő m-.gtartásara 

1926. évi jul lus hó 24. napjának 

délutáni 3 órá ja 

határidőül kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogv az érintett ingóságok az 1881. 
evi LX t. c. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fog adatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingósagokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen rveri : az 1881 evi LX. t. c. 102. 

t-a értelmeben ezek javara is elren-
elem 

Kőszeg 1H26. julius 6. napján. 

Tőtössy Endre kir. bír. vegrehajtó. 

Butor-árverés. 
F. hó 25 ón, vasárnap a 

helybeli reáliskoli szakácsánál nj 
lu'orok ós konyháidén?ok ú kén-
t(:8 árverés utján eladásra kerü nek. 
Megl nkinthotők ugyanott a szu 
! ácsnál. Ugyanrv?n tárgyak élővé 
leib ti is kapha'ók. 

Bejárónő 
ajánlkozik Cím : Ö7.v. Csengné, 

Erzsébet gyámolda 

Lakásomat 

cserélném. 

a Belvárosban el-

Oim a ki dóhiv ban. 

Kétszobás, konyha 

es előszobás 

alápincézett 

kertel azonnal eladó 

ház 
Cim a 

kiadóhivatalban 

Pajtarészlet 
bérbeadó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

A Wag^nhoffer I^nác tulajdoiát 
képezett a?. Ur^prung B. dűlőben, 
a József-forrás közeléban tekvő 
•">80 • öl kiterjedésű szőlő illetve 
szántó, a f. évi julius 25 napján 
(vasárnapi d. u. 3 órakor az Ar 
pád t 'r 10 számú hiz'>an megfar 
tandó önkéfiWa árverésen ei f>g 

adatni. 

Kertes ház 
konyhás, éléskamrái 

C i a a kia-
d'hiv ban. 

i) et?vs70'>a 
l a k á s s a eladó. 

Ailnndó nagv raktár ered-Mi 

ETERNITPALÁBAN 
a legolcsóbb napi áron esik 

SCHEER JÓZSEF 
cserép és paIaf"dőme8tfrn<M 

Kőszeg, J nö főbore<»g utca 23. 

Házhelynek alkalmas kert-árverés, 
Horváth B*!a kőázegi hkós 

tulaidonát képező RAsfgv t , for 
galmas utctuin fekvő jgr. es t!eg 
^ét hAzhnljnek alkalmas miat"gr 
250 J ölet kitevő kert julius hó 
25 éu déittíött 11 óraKor a hely. 
színén Kiráiy uí 78 sz. háznál meg 
tartandó t-nkénles árverés r« el fog 
adatni. Bővebb f ilvilágositás a tu 
lajdono-mál H imdíru^an nverhetö. 

Dr. SCHNELLER , ügyvéd. 

Üzletfelosztás miatt 
olcsón kapható 

Kossuth L.-u. 19 sz. alatt: 

Egy transport tűzhely, 

egy kis kályha, egy 

konyhaasztal, stokedli. 
Ezenkívül még egyéb tárgyak. 

Ugyanott uj férfi-, nöi- és gyer-
mekruhák. kötények stb. eladók. 

i * 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap, jul ius 18 án : 

SZERELMI EXPRESS 
Vígjáték S felvonásban. 

A főszerepben OSSI OSYVALDA. 

É S A K Í S É R Ő M Ű S O R 

S T Ö L Z L E - F É L E 

OEM 
a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapható minden szakmabel i üz letben. 

Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv 

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

Műsor Szerda, ju l ius 21-én : 

1 Uj í műsor. 

mr ( X É P M ^ É P E K _ _ 
német gjártmanyuak, melyekkel zsupszalmát is lehet készíteni, 64 84 millióig 
Raktárunkról azonnal szállíthatók hosszabb részletfizetésre — üecsö Jenő oki 

mérnök es Társai Budapest V. kerület Rudolf rakpart 10 sz. alatt. 

K ő s z l g l H a n g y a S z ö v e t k e z e t . 
Értesítjük a tisztelt tagokat cs vásár lóközönségünket , hogy 

augusztus 1-ével föüzletünket a főtérre, Várkör 15 sz. 

(Jesztl-félé ház) alá helyezzük át. U j főüzletünk a legkénye-

sebb városi igényeknek megfelelően lesz berendezve 

Az 1925. évi vásárlási visszatérítésekről szóló utalványok 

augusztus 1-ével a főüzlet és fióküzletekben átvehetők. 5\-os 

visszatérítésről szóló utalványok elsősorban a tartozasok fe-

dezésére fordíttatnak, vagy pedig árubevásárlásra jogosítanak. 

Amidőn az Igazgatóság a tagok érdekeinek kiszolgálá-

sában ily nagy aldozatokat hoz, kéri a tagokat vásárlásaikkal 

továbbra is támogassák a szövetkezetet. 

Az Igazgatóság. 

Minden vasárnap cigányzene zárórá ig a Lágler-vendéglő kerthelyiségében 

Nyomatott R' nai Frigyes könyvnyomdá ján Kr t s^on 

A soproni p<!*ányok Ítéletnapja. Szórd tn 
d°luíAn itéldlid<j ^uiult Sjprjurit is. A viharnak 
volt o y trtgikomiktif rdtilele is. Ás Ujtolfki-
utcAb..n történt. A \iz uriíiöltMte a földrtiwtti 
osátorn^r-! ós ity :i K'^termőszt'tesrbb módon 
kilakoltait < a csator )<Ub«n élő ezer és ez*r 
patkány'. A megrémült, odúikból kihnjszolt ;<at-
kái'ynk ellepték HZ udvarokat, ellepték HZ ulcit. 
Sz&z • p i t k tny futo.t rémü'ten, ho »v az 

esP elől szíraz h yre meneküljön. E i a nap 
azonban itélotnip volt a s'.átnukra. Sokukat ol 
poiztilolU i i ár, de még többét agyonrertek 
közülük az asszonyok ós gyerekek r p r ü k k r - l , 

botokkal, ubosy esőn k vv^e lett. A szepéoj 
patkái.-jok között rr • métr na-'yobb lett a ria-
daloni. Hítfyne: H.vtük viz, mögöttük ;iz asszo 
ryol- fc-^príis á t n »dó sűre«o C<'ik rgy p i ' k á o y 

nnl t imsdi szenzációs tn i 'őótíc-t". Fe ugrott 
egj épen nrra h íi <Ui keres ed̂ t l ibszAr^r^, majd 
ont an f• tornApro't a hátára. Innen aztán ne,n 
r n o z d u t a kereskedő semminemii, mé^ oly e l , 

szánt el{;\voli'i1si ki.-őrlt 'óre -em, mignem egy , 
bátur fehér- ép «Is ínta "iae it ^s leütötte a p >? 
k á n y t i keres^dl liá r >1. 

— Minden vasár- és ünnepnap zene a j i 
Szabóhegyen Belepődij és tányérozás nincs! i 
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