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A cáki testvérgyilkosság a 

törvényszék előtt. 
A szomszédos Cák községben 1924. junius 

JÜ ról julius 1-ére virradó éjszaka Strokay István 
jómódú gazdálkodó három gyermekét: Isvánt, 
Jenőt és Kálmánt a pajtában agyonlőtték. A gyil-
kosságot hajnalban vették észre s még a csen-
dőrség meg sem kezdte a nyomozást, a faluban 
hire futott, hogy a gyilkosságot Torda Gyula 
követte el, aki féltékeny volt ifj. Strokay Istvánra, 
mert a falubeli jómódú fhramia Irina öt nem 
kedvelte. A csendőrség a gyilkosságot követő 
napon Torda Gyulát és Strokay Gézát letartóz-
tatta. Később a szombathelyi rendőrkapitányság 
vette kezébe a nyomozást és csakhamar ered-
ményre jutottak. Strokay Géza beismerte, hogy 
ő gyilkolta meg testvéreit, beismerte azt is, hogy 
9 eves Jolánka testvérét is el akarta tenni láb 
alól, valamint azt is, hogy a gyilkosságra Torda 
Gyula bujtotta fel, aki segédkezett is neki. Egy 
hónappai később Strokay Gézát és Torda Gyulát 
kivezették a helyszínére, ahol mindketten meg-
mutatták, hogy hogyan hajtották végre a gyilkos-
ságot. 

A kir. ügyészség Strokay Gézát es Torda 
Gyulát vizsgálati fogságba helyezte s mindkettő 
ellen vádiratot készített. A vádirat Strokay Gézát 
mint tettest 3 rendbeli gyilkosság bűntettével, 3 
rendbeli gyilkosság elkövetésére irányzott szövet-
ség bűntettével, 2 rendbeli gyilkosság bűntetté-
nek kísérletével s 2 rendbeli megvesztegetés vét-
ségével, mint bűnsegédet pedig 1 rendbeli gyil-
kosság bűntettének kísérletével vádolja; Torda 
Gyula ellen, mint tettes ellen ! rendbeli gyilkos-
ság bűntettének, 3 rendbeli gyilkosság elköveté-
sére irányozott szövetség bűntettének és 1 rend-
beli gyilkosság büntette kísérletének vádját, mint 
bűnsegéd ellen pedig 2 rendbeli gyilkosság bűn-
tettének és 2 rendbeli gyilkosság büntette kísér-
letének vádját emelte az ügyészség. 

A vádirat szerint Strokay Géza és Torda 
Gyula ezeket a bűncselekményeket ugy követték 

A gyürü. 
Hl. 

— Emlékszem, —folytatta elgondolkodva, 
— egy érdekes esetre, egy részeg emberre . . . 

— Eify részegre? 
— Bocsánatot kórok iníss I Azt kellett 

volna mondani, hogy tgy ittas emberre, Egye 
temi hallgató volt és mialatt várluk a rendőr 
birót, egyetmást elmondott a múltjából. (A feje 
egészen rendben volt, csak a lábai mondták fel 
a szolgálatot.) Kimondta, hogy igen előkelő 
ember. Tisztán azért, mert nagyon is jól ment 
a sora s nem hitte, hogy örökké igy fog tar-
tani, beledobta a kedvenc gyűrűjét a tengerbe. 
A legközelebbi időben halat evett, — azt hi 
szem minden nap ez járta — és a hal belsejé-
ben megtalálta a gyűrűjét. Nem tudott tehát 
megszabadulni a gyűrűtől, mely késflbb sok 
bajt hozott a nyakára. Az örea ur még többet 
is mondott volna nekein erről a dologról, de 
jött a rendőrbiró. El som képzeli rniss, hogy a 
szolgálatom alatt, hány érdekes emberrel aka 
dok össze. 

— Nem hinném, hogy a g jürüm valaha 
is újra a birtokomba kerülne. Megengedi tehát, 
hogy beledobjam a vizbe ? 

— Összofoglalva a hallottakut, azt hiszem 
jó lesz. 

— A feleségének nem kellene a gyürü ? 

el, hogy Cákon az idén junius 30. és julius 1. 
közti éjjelen Strokay Géza bátyját, Istvánt és két 
öccsét, Jenőt és Kálmánt, előre megfontolt szán-
dékkal, forgópisztollyal közvetlen közelről fejbe-
lötte; Torda Gyula, a .cselekmények elkövetését 
szándékosan előkészítette és megkönnyítette: 
résztvett a kitervelésben, jelen volt a gyilkosság-
nál és az éjjeli sötétben a gyilkosság helyszínén 
Strokay Gézának a célzásokhoz villanylámpával 
világított; majd az utolsónak meggyilkolt Strokay 
Kálmánt, aki az előző két lövés zajára fölébredt 
és fölült, fekvőhelyzetbe visszanyomta és az 
arcába világított. 

A két vádlott gyilkossági ügyének főtárgya-
lását november 3-ára, hétfőre tűzte ki a szom-
bathelyi törvényszék. A hatalmas esküdtszéki 
terem zsúfolásig megtel' érdeklődőkkel, mikor 9 
órakor Mályusz Egyed táblabíró, tanácselnök a 
tárgyalást megnyitja. Jobbján Manuszy Tivadar 
dr. tanácselnök, balján Östör László dr. törvény-
széki biró, míg a vádhalóság helyen dr. Sólyom 
Ervin kir. ügyész foglal helyet. — Pár perccel 
később szuronyos fogházörök vezetik elő a két 
vádlottat. 

Mályusz Egyed tanácselnök egymásután szó-
lítja be a harminc tanút, majd a szokásos figyel-
meztetés után kezdetét veszi Strokay Géza ki-
hallgatása. Az elnök kérdésére kijelenti, hogy 
bűnösnek érzi magát és elmondja a borzalmas 
gyilkosság történetét. 

Torda Gyula, még mielőtt az elnök kérdést 
intézne hozzá, kijelenti, hogy nem érzi magát 
bűnösnek s hogy fenntartja a vizsgálóbíró előtt 
tett vallomását. Mályusz Egyed elnök elébe tárja 
a detektívek előtt tett beismerő vallomását. Erre 
azt mondja, hogy a rendőrök és detektívek ütöt-
ték s csak azért ismert be mindent, hogy vissza-
mehessen a fogházba. Torda a végén még azt 
jegyzi meg, hogy nem volt ott a gyilkosságnál. 
Strokay csak azért akarja belemártani, mert azt 
hiszi, hogy kevesebb büntetést kap. 

Ezzel a vádlottak kihallgatása véget ért és 
megkezdték a tanuk kihallgatását, melyek mind-
két vádlottra súlyosan terhelők. 

Annak a fickónak :; gyűrűje nem kell 
» feleségemnek sem. 

— Engedje meg, ho«y m-hegyszer az uj-
júmra húzhassam. 

— Tehát nem óhajtja a gyűrűt a folyamba 

dobni ? 
— DJ igen, dtí csak azután. 
— Ahogy tetszik, miss. 
— Ha megt irtanám, csak bajt hozna reám. 
— Igaza van miss. Jobb helye lesz a 

folyam mélyén. 
— Kérem, adja ide. 
Újra felhúzta a bal keze harmadik ujjára. 

Vizsga-tekintetet vetett a rendőrre, majd meg-
csókolta a gyűrűt. Azután lerántotta az ujjáról 
és hosszú ivben beledobta a vi/be. 

A toronyóra tizet ütött. Az utolsó har-
minc percet korántsem tartotta oly hosszadal-
masnak. 

— Nem hiszem, hogy valaha is beszélhet-
nénk egymással, — mondta a leány, — de ön 
n.igjon k» dves volt hozzám és ezért hálás vngyok. 

— Nem akartam háborgatni, miss, csupán 
a kötelességemet teljesítettem. 

— Tudom. Sejtelmem bem volt arról, hogy 
kissé furcsa pzinben tűnhettem fel. 

— Mivel aligha találkozunk újra, ne ve-
gye tolakodásnak, miss, a szivemből minden 
jót kívánok. 

— Köszönöm. Én önre csuk mint egy ió 

A tanuk kihallgatása után az elnök felszó-
lítására dr. Sólyom Ervin kir. ügyész elmondotta 
vádbeszédét és a legszigorúbb ité'eíet keri Majd 
a védőbeszédekre került sor, melyek elhangzása 
után Mályusz elnök a vádlottakhoz fordul : 

— No, Strokay Géza, állj ide. Az utolsó 
szó a vádlottakat illeti. Kivánsz-e valamit felhozni 
a védelmedre? 

Strokay teljesen zavartan, alig hallhatóan, 
akadozva mondja: Igen, kívánok, majd újból 
hallgatásba sülyed. 

Mályusz elnök: Mondd hát, mit akarsz 
mondani ? 

Strokay ugy mondja, hogy csak a legelső 
sorokban hallani, a hangja remeg: Enyhe bün-
tetést kérek. 

Ezután Torda áll elő. 
Mályusz eln ik : És Te Torda, kívánsz va-

lamit felhozni? 
Torda egészen cinikusan, mint akit az egész 

dolog nem érdekel: Nem akarok semmit sem 
mondani. 

Ezután az elnök bejelentette, hogy 7 órakor 
kihirdeti az ítéletet és a tárgyalást felfüggeszti. 

Szerdán este pontban hét órakor megielen! 
a bejáratnál Mályusz táblabíró, elnöt', u ána a 
két szavazóbíró, dr. Manuszy Tivadar tanácselnök 
és dr. Östör László. Az elnök emelt hangon 
jelenti ki: Kihirdetem az ítéletet! 

1924. julius 26-ika óta fogvalevő S t r o k a y 
G é z a . született Cákon 1905-ben, bűnös mint 
tettes három rendbeli, a Btk. 278. § *ban meg-
határozott Strokay István, Jenő és Kálmán sérel-
mére elkövetett gyilkosság bűntettében, egyrend-
beli, a Btk. 278. §-ában meg\a;ározott Strokay 
Jolán sérelmére elkövetett gyilkosság büntetlenek 
a Btk. 65. §-a szerinti kísérletében és végül két 
rendbeli, a Btk. 470. §-ában meghatározott meg-
vesztegetés vétségében. 

T o r d a G y u l a (Kebeli Gyula, Héma G y ) 
született Cákon 1903-ban, bűnös mint Sirokay 
Géza vádlottnak a Btk. 70. §-a szerinti tettes-
társa egy rendbeli, a Btk. 278. §-áb:m meghaíá-
rozott, Strokay Kálmán sérelmére elkövetett gyi!-

E g y e s s i á i n á r a 3 0 0 0 k o r o m 

barátomra fogok visszaemlékezni. J ó éjszakát! 
— A bal kezét nyújtotta feléje, melven még 
kevéssel előbb a kedvenc g\ iirüje volt. A rendőr 
hatalmas tenyere egészen elnyelte a piciny ke-
zet, akárcsak a széles foiyarn a beléje dobott 
gyűrűt. Szemmel tartotta, míg csak el nem 
érte a toronymagasságú házakat. A Northam-
berland Avenue sarkán néhány bérkocsi állt ós 
ezek egyikébe beült. 

— Ezer s/.prencse, hogy nem ugrott a 
gyürü után, — elmélkedett a rendőr, mart hisz 
akadnak ilyenek is! 

* 

Másnap a rendőrt a változatos és gyakorti 
igen érdekes szolgálata a St. Mirgarot-templom 
elé szólította, hogy ott a kocsiforg ilomra ügyel-
jen. Ez alkalommal az ottani szolgálata nem 
c-upUi érdekes, d-i izgalmas is volt. A templom 
zsúfolásig tömve volt. A künt rekedt sokaság 
epekedő pillantást votett arra a pár kiváltságos 
előkelőségre, melynek szabad volt bamanni. A 
rendőrt teljesen elfoglalta a templom előtt haj-
tott járművök, kocsik tömege és igy nem lát-
hatta a menyasszonyt, aki sűrűn lefátyolozva 
lépett az atyja karján a temp'ombj. Csupán 
egy fiatalabb társától hallotta, hogy a meny-
asszony ugyancsak „kívánatos falat". Leki-
csinylő mosollyal hallgatta a társa megjegyzé-
sét és csak annyit mondott, hogy csekélység 
az og4sz! Kitona esküvő volt és az ö vén ka-
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kosság bűntettében, mint a Btk. 69. § 2. pontja 
szerinti bűnsegéd, két rendbeli, a Btk. 278. §-ában 
meghatározott Strokay István es Jenő sérelmére 
elkövetett gyilkosság* buntettében, amit a vád-
lónak azáltal követtek ti, hogy Cákon — együtt 
és közösen — előre megfontolt szándékkal, 12 
mm-es pisztollyal történt lövéssel Torda vádlott 
az álmáuól felriasztott Stiokay Kálmánt arcába 
világítás és visszanyomás ulán megölte, Strokay 
G é z a vádlott forgópisztollyal ti rtént fejbelövéssel 
Strokay Istvánt és Jenőt előre megfontolt szán-
dékkal'megölte. Torda Gyula vádlott ugyancsak 
Cá!.on június 30. és juliusl közti éjjelen Strokay 
Géza vádlottrak István és Jenő előre megfontolt 
szándékkal való megölésének véghezvitelét né-
véként-. életének kioltására irányuló előre meg-
fontolt szánuekkal előmozdította és Strokay ölési 
cse'ekinénye alatt villamos zseblámpával a sötét-
ben vi'ágiiott. Továbbá, hogy Strokay Géza Cákon 
j u i u s 31). ».s julius 1. közti éjjelen Strokay Jolán 
előre megfontol, szándékkal való megölésének 
véghezvi.elét megkezdette, hogy alvás céljából és 
hogy ezt ;s megölje a pajtába vezette és ott le-
fekvésre u.asitotta szándékolt cselekményének 
véghezvitelére, de nem fejezhette be, mert a leány 
oli aludni félt és a lakószobába visszaszaladt. 
1924. julius 8-án Strokay Géza vádlott az ellene 
nyomozást teljes-'fő Kósa Gergely és Vigh Isiván 
csendőröknek, hogy Kötelességüket megszegjék, 
le ne 'artóztassák ts ellene ne járjanak el, fejen-
ként 5C0.0C0 korona ju.almat ígért. 

A kir. Törvényszék Strokay Gézát összbiin-
tetésiil 15 évi fegyházra mint főbüntetésre, egy 
millió korona pénzbüntetésre, 10 évi hivatalvesz-
tésre, viselt hivatalának elveszttsére mint mellék-
büntetésre ítéli. 

Torda Gyulát összbüntetésül életfogytiglani 
fe^yházia mint főbüntetésre és 10 évi hivatal-
vesztésre nvn: mellékbüntetésre itéli. Strokaynak 
3 hónapot és 25 napot kitöltöttnek számit. 

A vádlottak kötelesek az eddigi bünügyi 
költségei.et egyeiemlegesen s az ezután felmerülő 
bűnügyi költsegeket külön-külön az államkincs-
tárnak meg.ciiteni. 

A büntetés kiszabásánál Strokay Géza vád-
lottnál enyhi'ő körülménynek vette a törvényszék 
bünietlen előeletét, beismerő vallomását, súlyos-
bítom k azt, nogy a legközelebbi véreit, édestest-
véreit es pedig hármat fosztotta meg életétől 
haszonszerzési vágyból. 

Torda Gyulánál enyhítő körülménynek vette 
büntetlen előéletét, valamint, hogy alig haladta 
még a 20 é ,es é'etkorát, amely életkornak meg 
nem halad<>sa Strokay Gézát a legszigorúbb bün-
tetéstől, a kötél általi haláltól a törvény értelmé-
be i megmente.te. Súlyosbító körülménynek vette 
Tordanal, hogy ő volt az értelmi szedője a 
cselekménynek, hogy bosszúvágy és haszonlesés 
veze .te a tett elkövetésénél. Ezért alkalmazta Torda 
Gyulánál a 91. §-t, Strokay Gézát a törvény által 
előirt legsúlyosabb büntetéssel sújtotta, Torda 
Gyulánál azonban a halálbüntetés helyett a 91. 

tonn szive h*ve«ebben dobogott, mikor ezt a 
sok rflgyogó egyonruhát eltűnni látta a temp 
lom mclyöben. Katona esküvőről este vacsora 
utáa szívesen mesélt a feleségének. E'.t örö 
meslebb hallgatta HZ asszony, mint u jegy-
gyűrűt a Themzébe dobó leány történetét. Más 
nők históriái a rendőr személyes tapasztalati 
alapján. csitk szarkasztikus megjegyzésekre ad 
nak alkalmat. De még az esküvő elbeszélése 
is otthon csak félsikert jelentett, ha nem tudja 
leírni pontosan a menyasszonyt. 

A végzet azonban kegyes volt hozzá és 
iz otthoni tekintélyéhez. A kocsik és egyéb 
járművek közt teljes rendet teremtett még mi 
elCtt a templomi szeitartás véget ért volna. Az 
a kocsi, mely hivatva volt az, uj házaspárt ha 
zavinni, a sor elején állt. U ott ált mellette. 
Kissé fel volt izgatva, de egyben meg is volt 
elégedve. A templom belsejéből ton* ->itott zene 
hallatszott. A vclegény és menyasszony az is-
merősök sorfala közt, kik visszaszorították a 
tömeget, kiléptek a templomból. A vőlegény 
közelebb volt a kocsihoz, de annál távolabb a 
rendőrtől. A menyasszony azonban egészen 
melléje került. A kis-sé bátratolt fátyol alatt 
felismerte azt a finom metszésű arcot, amelyet 
múlt éjszaka a folyam korlálja mellett látott. 
A fehér menyasszonyi ruhában levő leányon 
kivüt nem volt senki, akinek sejtelme lett volna 
arról, hogy mi történt az éjjel. Akárhány ér-

§. alkalmazásával életfogytiglani fegyházat sza-

bott ki. . 
Sólyom Ervin dr. kir. ügyész a felmentesek 

miatt es súlyosbításért felebbezett Torda Gyulá-
nál, Strokay Ítéletében e g y é b k é n t megnyugszik. 
Az elnök 'felszólítására Strokay felebbez azért, 
mert — mint mondta — sok a büntetés. Torda 
Gyula ugyancsak ezért szintén felebbez. A védők 
szintén felebbezést jelentettek be az ítélet ellen 

Strokay Géza i - elnök kérdésére végül be-
jelentette, hogy büntetésének kitöltését a mai 
nappal meg akarja kezdeni. — Ezzel a gyilkos-
ság tárgyalása a szombathelyi kir. törvényszéken 
befejeződött. 

H I B D E T M É N Y E K . 
7978—1924. sz. Felhivatnak Kőszeg szab. 

kir. város területén lakó összes borteimelök, 
bogy &z 1924. évben termett ö6szes boraikat — 
úgyszintén gyümölcsbort is, — f. évi november 
hó 15 ig a városi f< gyasztási adóhivatalban 
(földszint (). sz. szoba) a fennálló törvényes 
rendelkezések alapján jelcr.tsók be. 

534—1924. árvs*. sz. A m. kir. Belügy 
miniszter 2161CC—Xi. 1924. számú körrendele-
tében foglaltukhoz képest a következőket köz-
hírré teszem: M'rdazon gyámhatóság alatt álló 
kiskorunk, kiknek a gyámhatóságnál 3000 ko 
ionénál kisebb értékű nyereménykötvényei ill. 
kés* penzvagyonai kezeltetnek, f. hó 10 tői be 
zárclag f. ho 24 ig törvényes képviselőjük utján 
emiitett gy ámj enztáii vagyonukat felvehetik. 
Az érdekelteknek az árvaszék előadójánál kell 
jelentkezniük. Akik e felhívásomnak eleget nem 
tesznek, azoknak fenti érttkü vagyonát kiutalom. 
AKI felhívásom és kiutal: s<>m dacára december 
hó 9 ig IJOCü koronánál kisebb értékű vagyo-
náért nem jelentkezik olybá fog tekintetni, mint 
t»ki beletgyezéfeét udta ahhoz, hogy ezen va-
gyona a gyámpeuztári tartalékalap javára for-
dittassék. 

jn i f ibrits Lajos polgárit.esni. 

Ipartestületi közlemények. 

A kisipari hitel folyósítása targyában most 
folynak a tárgyalások. Felkérem a testűiét azon 
tagjait, akik ilyen hitei' igénybe venni óhajt i 
nak, hogy bővebb feivi'ágositás végett, a hiva-
talos órak alatt forduljalak az ipartestülethez. 

A kereskedelemügyi miniszter a vasárnapi 
munkaszünetet és zárórát a következőleg sza-
bályozta : Öüáíló kisiparosok,akik segédszemély-
zetet nem foglalkozatnak, lakásukon vagy mű 
helyükben déli 12 óráig dolgozhatnak. — Hus 
iparo.-ok husnemüeket r<ggel 7 tői 10 óráig 
csupán maguk, esetleg családtagjaik igényb • 
vételevel árusíthatnak ; segédet v gy tanoncot 
nem alkalmazhatnak. — Péksütemény reggel 
7—12 óráig. — Cukrászok, mindennemű égetett 

dekes személlyel és esettel hoz*a is össze ed-
dig hivatása, de a mai megborzongatta. 

Vájjon a leány észrevette e őt? Furcsa 
vágyat érzett, hoi?y észrevegye. Amdo a leány 
álhatatosan a földre szegte a szemeit. Egész 
boldog volt, amikor valaki a tömeg közül meg 
éljenezte, me y csakhamar viharos visszhangra 
talált. A vőlegény egy közismert és népszerű 
ember volt. Az éljenzésre a leány felpillantott 
és mosolyogva körülnézett. 

— Bizonyára észre fog venni . . . gon 
dol'a u rendőr, miközben mereven, mozdulat-
lanul állt a helyén, melyet a szolgálata a szá-
mára kijelöli. A leány ajkai egyszeriben szét 
nyíltak és újra mosolygott. Mosolygott miként 
az éjjel, amikor a mosolyt nem a boldogság, 
hanem csupán a jókedv csalta az ajkára. Az 
arca is hirtelen kigyulladt. Tekintete egy pil 
lakatra a rendőrön pihent és 6 hallotta a hang 
ját. Igen, a rendőr hallotta tisztán a hangját, 
habár más senki. 

— íme, most láthatja, hogy miért jobb, 
hogy a gyürü a folyam medrében pihen, — 
mondta. 

Mikor a kocsiba szállt, a rendőr kezét 
önkéntelenül tisztelgésre emelte. 

— Igen, ő újra szólt hozzám b — mondta 
a rendőr, habár az arca a legteljesebb közönyt 
mutatta. 

szeszes italok kivételével, reggel 8 tői esto V210 
óráig árusíthatnak. — Borbély és fodrászipar-
nak egész napon át kell szünetelni. 

Értesítem a testület tagjait, hogy f. hó 
9-től kezdve vasár és ünnepnepokon délután 
2 órától ism4t tarsas összejövetelek tartatnak. 

Dömö tö r Gyula ipartestületi elnök. 

U 1 K E K . 
Egy haz es iskolalatogatas. Báró H tdvánszky 

Albert, a magyarhoni evangelikus egyház egye-
temes felügyeifjo november 6-án városunkba 
érkezett, bogy az itteni egyházközséget és leány-
gimnáziumot meglátogass;!. A vasúti állomáson 
Jambrits Lijos polgármester fogadta az i lusz-
tns vei.eléget, akinek társaságában még Kapi 
Béia püspök, Mesterházy Ernő kerületi felügyelő 
és a titkárok is eljöttek. Az egyház részéről 
Weöres István, a leánygimnázium felügyelője 
üdvözölte őkef szívélyes szavakkal, a helyi egy-
ház részéről pedig dr. Tirtsch Gergely lelkész 
és dr. Scbncller Aurél, a leánygimnázium ré-
széről meg Arató István igazgató fogadták a 
leszálló bizottságot. Kocsikon bevonultak azu-
tán a városba és az evangelikus templom előtt 
leszálltak, ahova már nagy közönség gyúlt 
össze. Kö. énekkel és ünnepi lituigiaval kezdő-
dött az istentisztelet, majd megszólalt a templomi 
kar U tmnur ign^ató megszokott szakszerű 
vezetése alatt. Kiv,»ltképen kitűnt benne Frőh-
lieh Jó/sefné Ilanély Dura magánéneke, akinek 
kellemes és tisztán csengő hangja valósággal 
elbűvölte a hallgatóságot. Szeretettel üdvözölte 
a leikés.; beszedőben a vendegeket ésáidasával 
elbocsátottá okut. Azután a gimnázium látoga-
tására került a sor. Megtekintették az épületet, 
betértek minden osztályba, tartottak tanári érte-
kezletet és cda nyi'atkoztak, hogy mindent a 
Itgnagyobb rendben találtak. Intézeti közebéd 
utan a dé'utáni vonattal távoztak el a vendégek. 

Eljegyzes. Milisits Márk cipészmester el-
jegyezte Seper Margitot Bozsokról. (Minden 
külön ertesités helyet.) 

Halaíozas. Mult vasárnap este hunyt el 
váiatlar.ul 32 éves korában Iluber Ferenc cse-
repe*. Temetése, melyen a tűzoltóság is kivo-
nult, kedden volt nagy részvét mellett. A fia-
t -lou eihuii apát fiatal özvegye és két kis árvája 
gyászoijak. 

Halaioias. Szerdán reggel 5 órakor hunyt 
el öcuedi János korcsmáros polgártársunk 58 
eves korában vizibetegség következtében. Teme-
tése csütörtökön délután volt a temető kápol-
nájából n. k., részvét mellen. özvegye és egy 
leánya gyászolják. 

Az első ka'hoükus kuttureste. A Ivatholi-
kus Népszövetség és a bencés oblátusok rende 
zésében megindult katholikus kulturtsték el6Ő 
programmja volt a fényesen sikerül budapesti 
nagygyűlésről való beszámolás. A megnyitó 
bi-szédet N így Balázs bencésigazgató moi.dotta, 
rámutatva ezeu esték céljára: a gyakorlati katho-
likus élet kialakulása. Az első szónok Németh 
Imre pápai kamarás, igazgató volt. Három gon-
dolatot (molt ki: az ifjúság, az Eucharisztia ós 
vele kapcsolatban a lelkiélet s végül a missió-
gondolatát. Eddig az ifjúság az egyetemre ke-
rülve szétszóródott, kiesett a nevelők kezéből, 
most azonban már van hatalmas szervezetünk, 
mely a jobb és szebb katholikus jövőnek egyik 
legbiztatóbb jele. Az Eucharisztia tisztelete az 
ünnepélyes körmenetben (melyen negyedmillió 
ember vett részt), két külön gyűlésben nyilvá-
nult meg, ós itt látszott meg a legjobban, mi 
az a forrás, melyből az egész katholikus élet 
kifakad. Itt is feltűnt a papok mellett a világi 
férfiszónokok hitvallása. A magyar katholiciz 
musi a világegyház nagy problémájába: a mis-
siókba ezen a gyűlésen kapcsolódott be valójá-
ban. Most már van magyar missió is, mert a 
magyar jezsuiták átvették épen Mongoliának 
missióját, tehát azon földet, mely a turáni né-
peknek és velük a magyaroknak is ősföldje. 
Van magyar missiós ház is október óta, Pro-
hászka szerint az első világítótorony magyar 
földön, mely a pogányság felé veti Krisztus 
világosságát. A missiós gondolat felkarolása 
nálunk is növeli a katholikus öntudatot, mely-
nek mélyítésére szolgál a lelkigyakorlatos ház 
is. Ugyancsak a katholikus öntudatról beszélt 
a másik szónok : Freyberger Jenő. A nagy kör-

2. 



1924. november 9. Kőszeg és Vidéke 3. 

menet színes, magával ragadó leírásával kezdte 
b e s z é d é t . Oly tömeg volt ott, hogy Yass minisz-
ter vasárnap kijelentette, a tömeg nagyobb ha-
talom, mint a kormány é« a nemzetgyűlés. 
Jászberényben pedig Apponyi azt mondotta: 
ez^el a katholikus sereggel lehet uj hazát ala 
pit°fii, lehet a meglevő hazát fenntartani, lebet 
a régi h>*zát visszaszerezni. Most láthattuk meg, 

i volról i«, ha elmosódottan is, d^ biztosan 
közeledve Szent István igazi országát. Az egész 
világon tapasztalható katholikus újjászületés 
nal"nk is érezteti erejét és a liberalizmust !>•-ízii 
vicszoszoritani. De mindezek ellenőr:: még so 
kar vannak, akikben nincs erős katholikus ön-
tudat. mert nem értik meg a keresztet hordozó, 
a tíoigotán szenvedő Krisztust, mu t r tud 
ják mit adott a katholicizmus az egész vih'.g 
ir»k, mit a magyar hazának. Pedig tudnia kel-
leje minden katholiku^ialí, hogy vagv velünk 
együtt támad fel ez az egjház, " M J soh;.. A 
záruszavakat Kincs István upátur mondotta, hogy 
a pesti szavaknak feleljenek meg a vidéki tet-
tel . Ne legyünk sziklaszivüek, hanem mel^g, 
áldozatos lelkek, akkor ez a lélek meg i s hg j i 
teremteni a tetteket. 

Irodalmi estely. November hó 23 án, va-
gárnup délután 6 orakor irodalmi estély lesz a 
leánygimnázium nagytermében, amikor a buda-
pesti irodalmi körók néhány jónevü embere 
eljön városunkba és magas színvonalú estélyt 
rendez. A müsurt a legközelebbi számban hoz-
zuh, de már most is felhívjuk a közönség fi-
gyelmét erre a iitka és élvezetesnek ígérkező 
estre. 

Szülői erteke2let. A polgári finiskola nov. 
hó 9 én d. u. 3 órakor zenetermében szülői 
ertekezletet tart és erre a szülőket, szállás és 
kosztudőkat és a tanügy barátait tisztelettel 
meguivja. Előadó: Deák Anna tanár, a jei 
lem és az akarat neveléséről értekezik. 

Tűzoltó közgyűlés lesz ma d. u. 3 árakor 
a városházán mely egyúttal uj tiszt;|™rf is választ 
A napirenden egyébként a szokásod jelentének 
(elnöki, főparancsnoki, pénztárnoki) szerepe'nek. 

A Polgári Kaszinó helyisége elkészült. Szép 
tágas terem, kellemes barátságos, világos »zo 
bák állnak a tagok rendelkezésére, melyekben 
azonban nem jól festenek az évtizedes egye-
sületnek kopott, színehagyott, hiányos bútorzata 
és még ilyenből sincsen elég, hogy a helyisé 
geket kielégítően elláthassa. Nehéz feladata a 
vezetőségnek, hogy mindezt ideiglenesen pótolj" 
és sürgős feladata a kasziuó őszinte pártolóiba!:, 
hogy törlesztéses kölcsönnel ujabb beszerzése 
ket "tegyen lehetővé. Pedig meg M l lenni. A 
soh" nem remélt szép keretbe*, méltóbb kénét 
is kell elhelyezni. Remélhetőleg sikerülni fog 
ez. ha mindazok egész lelkesedésse' támogat-
ják, akik átérzik, hogy mit jelent a Polgári 
Kaszinó talpraállitása és életképessé tétele vá-
roskultura szempontjából. Ez lesz a fokmérője 
annak, hogy kuiturváros vagyunk e. A kaszinó 
ma foglalja el pompás uj helyiségeit a régi 
f"kurékpénztár épületeben. Egyelőre a tagok-
nak meg kell elégedniök annyival, amennyit 
jelen helyzetében nyújthat. S minél sűrűbben 
fogják látogatni, annál hamarabb fog a beren-
dezés hiányának a pótlása elkövetkezni. 

Narbeshuber Zsuzsána zongoraművésznő f. 
hó 15 én (szombaton) jótékony célra hangver-
senyt rendez városunkban. Nagy érdeklődéssel 
várja közönségünk a bájos fiatal művésznő uj 
fellépését. A műsort s egyéb részleteket a hir-
detmények hozzák. 

A nagygencsi kórjsgyzösegnek a kőszegi 
járáshoz való tényleges átcsatolásának idejét 
november 15 ére állapították meg. 

A Kőszegi Takarekpenztar részvényeinek 
ideiglenes példánya', mint annak idején hirül 
adtuk, nyomdánkban már áprilisban elkészültek. 
Ezeknek a kiadása azért késett, mert két he-
lyen történvén a jegyzés és befizetés, a kiadást 

a már egyesitett helyiségben kívánták teljesíteni. 
Most, hogy az összeköltözés végrehajtatott, im-
már nincs akadálya az ideiglenes uj részvények 
kiadásának és akik ezeket átvenni kívánják, 
szíveskedjenek a Kőszegi Takaréhpénztár főtéri 
házának helyiségében megjelenni, ott hol előbb 
az „Altalános Takarék" helyisége volt, Ez egy-
úttal alkalmul szolgál az intézet részvényesei-
nek, hogy az átalakított, a közönségnek kényel-
mesebb uj helyiséget megtekintsék. 

A kath Legenyegylet műkedvelő gárdaja 
feléledésével városunk közönségének néha néha 
csak szerez egy-egy szórakozó estélyt kabaré 
vagy szinielőadássa!. Utóbbi időben is arattak 
ezzel már nagy sikereket, azonban a Mindszen-
tek napján látottak az eddigieket is felülmúlják, 
mert igazán kiválóan és szakértelemmel előké-
szített alkalmi d irabo' hoztuk felszínre. Raupach 
„Molnár és gyermeke" e. lOjelenetes drámáját 
adták e'ő múlt szombaton a Hálház nagyterrné-
ben kétszor s mindkét előadáson zsúfoltig meg 
telt a t?rem közönséggé1. Maga a darab már 
nagyon régi keletű, de amúgy nagyon lebilin-
cseli a közönséget, különösen Keinho'd gazdag 
molnár fukar természete egyetlen gyermekével 
szemben, ki inkább minthogy leányának meg-
szerezné boldogságát, • lásná minden vagyonát, 
?s; '-.hogy ezzel megakakadályozza, hugy egy 
szegény molnárlegény felesége legyen, de ibbeli 
szándékában megakadályozza a h 'lál és később 
a leányát is elragadja. E nehéz szerep eljátszását 
vállalta magára Zttsik Juci a műkedvelő gárda 
főrendezője s mint Reinhoid mester sok színészt 
megszégyenítő jó alakítást nyújtott, a siker fő 
érdeme az övé. Mária leánya «zerepét Kálmán 
Bözsike játszotta a tőle megszokott ügyességgel, 
mig Konrád szegény molnárlegény szerepében 
Papp Lajos nyújtott kiválót. A többi fzereplők 
közül a legeredetibb alkotást Ederics P'sta nyui 
totia mint sirásó, de jól játszottak a többiek is 
Galia Jenő, Vcgh Fánikn, Tomasits Mariska, 
Loibersbeck Gréli és Székely Sándor szerepük-
ben. — Külön dicséretet érdemel önzetlen mun-
kálkodásáért Horváth István hitoktató, ki mint 
« Legényegylet titkára fáradságot nem kímélve 
segíti és buzdítja az egylet tagjait abban a tö-
rekvésükben, hogy közönségünknek néhanapján 
ily szép előadással szórakozást nyújtsanak, mely-
ben hu segítőtársa Végh János távirdá^z, mint 
le^ényegyleti dékán. 

Meghivo. M t délu'án 5 órakor a zárda 
tornatermében színielőadás lesz, melyre az érdek-
lődő közönséget ezúton hívja meg a rendezőség. 
Műsor: 1. „Les Aniazones" Streabbog <> kezes. 
2. „A tejKura" párbeszéd írt» Marinéni. 3. Ung. 
Lustspiel Ouverture Kélertöl 4 kezes. 4. „Csa-
lány" humoros daljáték egy felvonásban irta 
Szepessy László zenísitotte Korner Jenő. 5. „A 
nagynéni örökösei" vígjáték 2 felvonásban. A 
két felvonás között Liszt Ferenc VI Rhapsódiájá 
„Hongroisse" 2 kezes. Helyárak: I. hely 12 000, 
II. hely. 8000, állóhely ŐQDO korona. 

Elöadas a pénzről Ma mindenkit érdekel 
ez a kérdés, hisz börze, zürichi kurzus, hossz 
ós bessz, mind olyan fogalom, melyről mindenki 
beszél, de még sem áll tisztán mindenki előtt. 
Ezekről a kérdésekről fog szólni a pénzügyek 
egy szakértője, \V ildmayer Károly, a második 
katholikus kulturestén. Ez 13-án csütörtökön 
lesz, este '/»7-kor a gimnázium dísztermében. 
Katholikusok minél nagyobb számban jelenje-
nek meg ! 

Behozzák a „hadmentessegi adot". A rok 
kantak ellátásához szükséges kellő pénzfed -zet 
hiányában uj adók behozatalát tervezi a népjó-
léti miniszter hadmeutességi adó címén. Ezt az 
adót mindazok fizetnék, akik a háború alatt 
nem teljesítettek katonai szolgálatot és kitér 
jesztenék azt az ifjú generációra is. A tervezet 
szerint az uj adó a jövedelemadóval lenne 
arányban. 

Egy vagy kétszobás lakast kiég ési díj el-
lenében keresek. Cini a kiadóhivatalban. 

Humor a kőszegi várpincében. Mult heti 
számunkban hirt adtunk róla, hogy a várpincé-
ben 1. évi nov. hó 1 étől propaganda borkiáru-
sifást rendeznek mélyen a mai áu«k alatt Az 
örvendetes hír természetesen sok embert oda-
csalogatott. Ily alkalommal történt meg az 
alábbi jóízű eset. Egy törzsvevő kért a szoká-
sos borból egy litert. Kiszolgálták, mire fizetett. 
Az odaadott nagy bankóból visszakapott pénzt 
sokaha, mire, az eladó felvilágosította, hogy 
olcsóbb lett a bor a várpincében. Ezt ő sehogy 
sem akarta elhinni, kizártnak tartotta, majd 
fölháborodott és követelte, hogy neki adjanak 
az általa szokásos áron fizetett borból, mert 
különben soha többé még a tájára sem megy 
a várpincének. Mit volt tenni, visszavitték az 
üveget a pincébe, majd rövid idő múlva ugyan-
azt kihozták, de termi szelesen több pénzt kel-
lett érte elfogadni. Mire az atyafi hetykén ki-
jelentette: „ugye nem lehet engem becsapni-. 
Másnapra sok oldaról hallotta, hogy ugyanazt 
a jó bort mérik olcsóbban s mikor újra elment 
a pincébe, bocsánatot kért a tegnapi felháboro-
dásáért s boldogan vitte haza mindennapi borát, 
természetesen most már az olcsóbbik áron. — 
Itt adjuk egyben olvasóink tudtára, hogy a ; 
olcsó borki írusitás még egyre tart. 

A közelgő tel es a ruházkodási problémák 
A közelgő tél óriási gondokat okoz a vidéki 
'ntelligenciának, hiszen mindenki téli ruhaszük-
s(glettinek beszerzésivel foglalkozik. Hogy jól 
és olcsón vásárolhasson a közönség, felhívjuk 
figyelmüket az 1850 ben alapított világhírű 
S em le r c é g r e , mely áldozatokat nem ki-
méivé bocsátja rendelkezésre nagyközönségn k 
a legujebb békebeli angol szöveteit a lehető 

[ legjutánvosabb árakon, még a régi vámtarifa 
alapján Kalkulálva. Azonfelül módot nyújt ah-
hoz, ho«,y iuha és télikabátszöveteket jól és 
olcsón vásárolhasson azon körülmény, hogy ez 
elsőrendű áruiról világszerte ismert londoni 
Semler cég (London 14. Golden Squaie) óriási 
forgalma folytán felhalmozi dott szövet maradé-
kait mind Rudapestro küldte,melyek áiusitása a 

| cég Bécsi ucca 7. alatti fő- és Koronaherceg 
ucca 9. alatti fióküzletében megkezdődött. 

A Temetkezesi Stsgelyegyesület egy tagjá-
nak elhalálozása folytán a tags. igazolvány 19. 
szelvényére esedékes 2000 K segélydijak vi: 
sárnap, november 9-én d. u. 2 órakor fizeten-
dők be az ipartestületben. 

Intelligens fiatalembernek jó hizikosztot 
adok, esetleg lakással együtt. — Cím a kiadó-
hivatalban. 

Probababa nőiszabók részére, el.'dó. Meg 
tekinthető Jurisics-tér 15 sz. alatt. 

Anyakönyvi kivonat «z elmúlt hetrol. Szü-
l e t é s e k : Sz ibó József—Kraner Teréz: Károly 
r. k., Kálmán József—Schlögl Paula: László r. k., 
.Vlarkovits Lajos—Totnp?ck Lujza: Lujza r. k., 
Csonka Lijos—Rauhofer Anna: Erzsibet r. k., 
Klafszky János—Hauser Karolin: József r. k., 

j Nádasdy Vendel—Haberl Anna: Magdolna r. k., 
Böndics István—Pintér Erzsébet: Béla r. k., 
Groszlicht Lajos—Pöltl Teréz: Erzsébet r. k. 
H a l á l o z á s o k : Horváth László 1 hó bélhurut, 
Freygang Lőiincnó 83 éves, aggkor, Huber Fe-
renc 32 éves, szivszéihüdés, Schedl János 58 
éves, májbaj, Polgár József 1(3 napos, gyengeség. 

KŐSZEGI BÚTOR- és FAIPAR r.-t. 
KŐSZEG, KIRÁLY-UT 48. szóm. 

Állandó raktár saját készítésű komplett háló, ebedlö, 
uriszoba és konyhabútorokból. — Kerti székek és 
asztalok, szőnyegszüvószekek, mehkaptárok, mosó-
gepek és teknők, egyébb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az épület-
ber* ndezési es butorszakniában a lehető leg-
gyorsabban elsőitudü kivitelben készit.etnek. 

Megtekinthető vásár lás i kényszer nélkül 
reggel 8 órá tó l esti 7 ó rá ig . 

B U D A P E S T 
K a l v i n - t é r 1 s z á m 
ALAPÍTTATOTT 1860 BAN. 

Női és férfi ruhaszövetek. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben, a legelőnyö-

sebb árakon. — 

Női-, férfi- és gyermekfehérnemüek. Vászon- és mosóáruk. 



Köszr*> te Vidéke 
1924 november í). 

Koszűnatnyilvarvtas. Mind izotnak, kik a 
helybrli Kath. L"«<?ényeí?yesület múlt szombati 
műkedvelő szinielőadágán nemcsak a szereplők 
kifogástalan játéka, de a nagy műértéssel kó 
szitett szirpjdi díszletek, kulisszák szépsége is 
megragadta figyelmüket. Sokan kérdezték, ki-
nek a kézügyes-égét dicséri. Sokak kérdésére 
itt adjuk meg a feleletet, mikor örömmel jelent-
hetjük, hogy a kulisszák tervezője és festője 
Karnrr Nándor helybeli festőrnester, ki ezen 
nagy munkájáért az újonnan alakult és kezdőt 
nehézségeivel küzdő Legénycgyesulettől semmit 
sem fogadott el. Ritka emb^r, kinek ily n^mes 
szive van az ifjúság iránt, ki önzetlenül tud 
dólgozni hazánk felvirágoztatásáért. Ha sok 
ilyen emb >r akadna, akkor nem kellene felni 

ifius:'g elzüllésétől. Az egyesület vezetősége 
ez uton köszöni meg Karner Nándorak nemes 
fáradozását f's további működésére Isten áldá-
sát kéri. 

Legolcsóbb kötöttáru bevásárlási forrás, 
Filipp Ojzkár kötöttáru gyárában Szombathely, 
Széli Kálmán U C C Í G 

* l » O faS T 
Tatabányai SC-Kőszegi SE 3 :0 2:0). 

A fenti csapatok találkozása szépszámú közönséget 
vonzott a sporttérre, mert ezúttal egy még nálunk nem 
ismert csapat játszott. A TSC tagjai mind erős fizikumú 
játékosok, kik mellett a KSF. tagjai szinte eltörpültek, 
azonban nem ez a körülmény vezette őket e nagy győ-
zelemhez. hanem a mérkőzést vezető biró egyoldalú 
itélkezcsei Az első gólt Killermann lőtte, a második 
szabadrugasból pattant Nóvák I lábáról a hálóba es ön-
gól lett. inig a harmadikat egy tévesen megítélt korner-
ből szintén Killermann crte el. Kőszeg Inába tiltakozott 
a bírónál, ő hajhatatlan maradt és a gólt megítélte. A 
második félidő 10. percében, niutan a közönség már 
megunta a bíró pártoskodását, a pályara rontott, hogy 
meglincselje a bírót, azonban a TSL játékosai ettől a 
meglepetéstől megmentettek fedezésükkel. Megjegyezzük, 
hogy a meccslátogató közönség ezen eljárását semmikép 
sem helyeselhetjük, mert meg van ehhez is kellő fórum, 
ahol az ilyen gyengekezü birókat, mint pl. Csiszár is 
volt, fel lehet jelenteni. Bizonyára a KSfí footbaliintézője 
sem rendelkezhetik igen nagy paragrafusismerettel, mert 
az ó kötelessége lett volna a bírót figyelmeztetni egy-
oldaluságáért Vagy talán ez a közönség dolga? 

• • 
• 

Ma játsza le a KSE utolsó bajnoki mérkőzését az 
őszi szezonban Győrben az ottani ETO csapataval, me-
lyet 3 4 gólkülönbséggel a győri csapat fog megnyerni 

Nyilttér*) 
P. J. footballcsapat tagjai ! 

Figyelmességtek meglepett Csak kötelességemet 
tettem . . . Ajándektok, mintha ép testből csendülő ép 
lélek szavat szimbolizálná. 

Kuzdjetek tovább! Nt hangoljon le titeket még az 
sem. ha a Sportnak lelketlen gyilkosai, - kik nem tiszta 
szeplőtlen vcrü, nikotinmentes tüdőjü ifjakban látják a 
foszladozó sportegyesület megmentóit - akadályt gör-
dítenek múködéstek elé. 

Kuzdjetek ! Lelek legyen a játéktokban! 
A haza követeli ezt tőletek 

RIGLER I. 

•) Az c rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0068 00 

1 aranykorona 17.000 papírkorona. 

Font Stprling 342.0;H) K, Dollár 74(39 ) K 
Schw frank 14 395 „ Francia frank 3939'-
Lira 3212 „ Sokol 2217* 
Dinár 1067 „ Lei 415.— 
100 osztrák K 105Ö0 1(X) Márka — 

H i v a t a l o s gabonaarak: dunántuli buzi 
460.000 — K. Rozs 420 000 K. Takarmányárpa 
400.000 K. S rárpa 4h0000 K. Zab S850Ö0 K. 
Kukorica 355.000 K. Korpa 200.000 K. 

Pogányban a Waisbecker-féle 

szöllőt, gyümölcsöst és kaszálót 
öRg70sen 6850 négyszögöl kiterjedésben vinoel 
lérlakáss-al, istállóval, krriilakkal, pincével és 
présházzal, hosszabb l'Jöre bérbeadóm. A fel-
tételek nálam metnudhatók. Az ajánlutok felett 
november ho 15 en d. u 3 órakor irodámban 
árlejtést tartok Dr. SZOVJÁK, ügyvéd. 

Osztálysorsjáték sorsjegyek 
kaphatok a Kőszegi Kereskedelmi Bank R.-T.-nál. 

K i a d ó l i * i « . 

Az Árpád-tér 25. szánni ház eladó. 

Eladó jgy jókarban levő keramittal berakott 

asztali takaréktűzhely 
Megtekinthető Kelct-Adelfty utca 7. szám alatt. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség 
beesés tudomására adui, hogy mai naptői kezdve 
a 19 éve fennálló jelenleg szünetelő 

borbély és fodrásziparomat 
lakásomon Varkör 8. sz. alatt ujb)l folytatom. 
Kívánatra bárkihez házhoz is elmegyek. Házonkivüli ki-
szolgálásért kiilön dijat nem számitok. A n. é. közönség 
b. pártfogását kérve maradok kiva'0 tisztelettel 

Munár Imre borbély és fodrász. 

H á z e l a d á i . 
Pallisch utci 2l/a. szám alatt levő ház és 

egy gyümölcsös a Deckerschíden dűlőben 6G9 

négyzetöl kiterjedésben vásárnap, november hó 
9 en délután ' , 4 orakor szsbidkézből el lesz 

adva Sziget-utca 35 szam alatt 

Műhely-áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hozy kárpitos és diszitő műhelyemet 

Széchenyi György-utca 3. szám alá 
(Frankenber^fr ház) helyeztem át. 

Kérve továbbra is b. pártfogásukat szol 
gálátiinri mindig késv.on maradok 

Pollák Miksa kárpitos és diszitő 
IvCszeíí, Széchenyi György-utca 3. 

Gyógyvizek" m. Karlsbadi, 

Selters, Sal-

vator, Málnási-Liculia, parádi-Arzén, 

valamint S A V A N Y Ú V I Z E K u. m. 
Ágnes, Kékkúti stb. és az ö s s z e s 

k e s e r ü v i z e k kaphatók 
I f i ó t l i T o N t i í i ' e k 

fűszer- és csetnegekereskedésében. 

— Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesen ? 

— Egyszerű, mert UHU-kávéval van főzve 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 

előkészí t k i (xé| i i i « l t u l n i •• n j r A i i v i z M g á k r n , 

• ' r e t t n ó i f l n ' v i d é k i e k e t ÍM. 

I ^ l o l i i r o K i o s k o p 
m a „Mulató4 4 n a g y t e r m é b e n 

Műsor: Vasárnap, november 9-én : 

A f l ö r t K o r u n k hü tüfre « felv., a fősze-
1 l * repben Eileen Pervy és G. Nichola. 

Ros/csont Ferko kalandjai . Burleszk 2 felv. 

Műsor: Csütörtök, november 13-án 

J'accuse (Vádollak). 
Dráma 2 részben, 14 felvonásban, a főszerepben 

SEVER1N MARS. I. rész: 7 felvonásban. 

És a kisérőműsor. 

ÖSSZEFOGLALÓ T A N K Ö N Y V 
a középiskola alsó 4 osztályának teljes tananyaga 
két kötetben; Algebra és Geometr ia a közép-
iskola teljes tananyaga olyképen feldolgozva, hogy 
tanár nélkül is megtanulható. — Megrendelhetők 

Zsoldos Magán tan fo l yamná l Budapesten 
VII., DohAny-utca W 

HERCZEG és FODOR 
BUDAPEST, VII. , THŐKÖLY-UT 24. SZÁM. 

A Keleti pályaudvar mellett. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás. 
Férfi és női szövetek, posztók, vásznak, 
kanavAs?n»k, selymek, raoKÓ és k< töttrtruk, 
kész fehémemüek, á«yteritők, szőnyegek, 
paplanok, füquönyók, menyasszonyi kelen 

K.vék, stb. stb. 

! ! Nagy választékban ! ! 

Egy kis gazdasági ház 
a Gyftnftyös-u'ca 7. alutt f. hó 16 An dél-
után 3 ónkor önkéntes árverés uíján a legtöbbet 
Ígértnek el fog adatni. — Ugyancsak sz tbad-
kézből r i a d ó a Kálvária utca 3'.) számú luz is. 

Igen előnyösen s/erezheti be 

szükséglétéit 

L E N G Y E L D E Z S Ő 
uri és női d i v a t ü z l e t é b e n 

KŐSZEGEN. 

1 5 3 T 

Elsőrendű férfi es női szövetekben, 
kabatvelourokban, 

flanell es szövött barchendokban, 
csikós es schottisch szövetekben, 
vászon, zefír es kanavasznakban 

N a g y v á l a s z t é k 
nöi kötött kabatokban és zsemperekben 
valamint kötött gyermekgarniturakban. 

Maradékok o l c s ó árban! 

K S l i J N k k Kossuth Lajos-

BÚTORT: (MAJLATH ANDRÁSNÉ) 
szekrényeket, asztalokat, székeket, 

ágyakat konyhaberendezéseket, háló-
szoba* es ebédlöbercndezeseket, min-

denemii bútorokat a legolcsóbb áron. 
RUHANLMÚEKF. T: 
férfiöltönyöket, alsóruhákat, férfi- és 

női fehérnemueket, szoknyákat blúzo-
kat, nöi kabátokat, cipőket, kalapokat, 

szőnyegeket, ágynemüeket és paplanokat. 
Mindennemű konyhai- és díszedényeket. Alványokat veszek 

rkd i lARIT 
! hSSÍl i / S ? , í GAZDASÁGI EPÜLETEK, GYÁRAK 

V MALMOK BEFEDÉSÉRE ÉS RÉG! 

i f c ^ M Í r ^ S Í » I W O E i r T E T Ö K A n z o r s c R E A 

I ^ Z ^ d ^ ' i LE G ALKALMASA ; 3 

K n í , I m t ó : Kirchknopf Mihály 
vaskereskedésében. 

« JmAm m V ' 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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