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Telefon-Mzám t8 . 

fljllttír tora 4000 

Hirdet ésafe mfflmátenorooktet 500 E. 

ssAnltatoak. 

Újra ellenünk. 
Nem kelt meglepetést, hogy miniszterelnö-

künk genfi utja időpontban mindig csodálatoskép 
találkozik egy koncentrikus külső támadással, mely 
a magyar ügy elé akadályokat tornyosit. Bizunk 
Bethlen István gróf eddig mindenkor bevált, kiváló 
államférfiúi képességeiben, bizunk igazunkban s 
ezért nincs okunk ma sem tul értékelni azt a 
sajtókampányt, mely Páris és Prága szellemi 
házasságából született. Miután a frankügy köz-
megelégedésre kimulí s a szigorú birói Ítélettel 
lezáródott a bűncselekmény büntetőjogi része és 
miután a Banque de Francé jogi képviselője az 
ítéletben megnyugodott, mindenki méltán hihette, 
hogy a franciák és csehek okulva a törvényszéki 
tárgyalás eseményeiből, mely a bűncselekmény 
okait és lélektani indítékait keresve a trianoni 
szerződés nyilvános vád alá vonásához jutott el 
lépésről-lépésre visszafelé kutató analízisében, 
nem fogják a kétesértékü bizonyítvány büszkén 
mutogatni és az európai jelenlegi helyzet további 
fenntartásának érdekében, mely elsősorban és 
talán csak nekik érdekük, tartózkodnak a frankügy 
további pertraktálásától. Mert gondoljuk meg, 
hogy ha ez az ügy mégis a népszövetség elé 
kerül, amint azt a prágai kormány a most meg-
indult sajtótámadásokból kitetszőleg vinni kívánja, 
természetszerűleg junktinba kerül a békeszerző-
dések ügyével, mely mint láttuk elválaszthatatlanul 
összefügg ilyen s hasonló köznyugtalanságok 
keletkezésével. Itt pedig ha csak van objektivitás 
s hacsak nem boszuvágy uralja a lelkeket, kétség 
nem fér hozzá, hogy súlyos Ítéletnek kell elhang-
zania nemcsak arról a szervezett becsületrabló 
hadjáratról, mely a franküggyel és frankkitétellel 
orvul Magyarország ellen támad, hanem arról a 
nyíltabb békebontó törekvésről is, mely egy nemzet 
független bírósága által gyakorolt törvényes munka 
becsmérlésével az európai közszellemet morális 
alapjában támadja meg s vele mesterségesen le-
rombolni törekszik azokat a kulturértékeket, melyek 
a független államok önjoguságában, azok birói 
intézményeinek joggyakorlásában és a mindenek-

Bizonytalan Máté. 
Irta: Bitskey Lajos. 

Esténként, — de már alkonyatkor is, — 
Máté mindig nagyon fáradt volt. Hiába t Sem 
•zakbeli, sem egyéb, de még „minden mindegy" 
munka sem akadt . . . 

Kell ezt tovább magyarázni ? Hiszen min-
denki tudja. 

Éves bizonyítványai meg a pénzecskéje, de 
öltözéke is egyazon tempóban töpörödtek ösz-
szébb Összébb. 

Máté azonban kivétehs ember. Az önér-
zete nem kopott meg, a reménye sem foszlott 
szét. Volt egy menyasszonya is a jobb időkből, 
de nem vette el, mert a leány is szegény volt 
meg ő is — és elváltak. Szépen, csendesen, ha-
rag nélkül. Nem tehettek okosabbat. A leány 
szeme mindig könnyes volt az utóbbi időben. 

Máté arca a válás után rideg páncéllá me-; 
revedett. Csak az állkapcsa rándult meg olykor ( 

olykor, ha nagyon akart valamit. 

Máté alkonyat tájbau haza megy. Keveset 
pihen, valamicskét eszik, de nem bir otthon, 
maradni. Panaszkodik. Szobája egy raktárhelyi 
ség. Ablaka nincs. A padlón mindeu reggelre 
friss gombatermés. Ha szellőztetni akar, ajtót; 
nyit és törülközőjével kiveri a romlott levegőt. | 

ö t éve lakik ott. Megszokta. Csak az a 
baj, hogy otthoni munkát nem vállalhat. 

fölött álló igazságkeresés tisztességében rejlenek. 
A müfelháborodás és az elfogultság, jöjjön az 
akár francia részről, akár a cseh sajtóirodából, 
nem lesz képes soha elhomályositani azt a tisztes 
magatartást, melyet Magyarország felelős kor-
mányzata tanúsított ebben a szerencsétlen bün-
krónikai esetben kérlelhetetlen szigorával, tekintet-
nélküli erélyével és politikai érintetlenségével. 
Logikai ellentmondás van abban, hogy Francia-
ország, mivel a birói Ítélet nem felel meg az ő 
büntetési igényeinek, ezért politikai kampányt indit 
Magyarország ellen. A büntetés kirovása tekin-
tetében egyedül az érdekelt bank emelhetett volna 
kifogást az Ítélethozatalkor, amidőn nyilatkozat-
tételre felszólittatott Ott ennek ellenkezője tör-
tént. Most egy hét múlva a magyar ügy igazsá-
gától lelkiismeretükben furdalt környező államok 
piszkálódására a francia kormány egyszerre sajtó-
jában az egész vonalon támadásba megy át, hogy 
kormányváltozást követeljen és Magyarország 
további ellenőrzését, valamint a lefegyverzés kér-
désében benyújtott memorandumának elsülyesz-
tését keresztülvigye, még pedig Genfben és akkor, 
amidőn az ország gazdasági egyensulybahozatala, 
államháztartásunk takarékossági elvei s a gazda-
sági romlásból látható kilábolásunk éppen azt 
bizonyítják, hogy ez az ország és ez a kormány 
értékes és becsületes tényezői a középeurópai 
konszolidációnak. 

A Kath. Nap. 

Kényesen sikerült. Valóban az a nap volt 
a kőszegi katholikusok számára, melyet Nagy 
Balázs jelzett megnyitó b e s z é d e n ; Ez az a 
nap. melyet készített nekünk az Ur, hogy ör-
vendezzüuk, örüljünk. 

A magyar nyelvűek nagygyűlése a reál-
gimnázium udvarán folyt le 11—1 óráig. — Az 
első szónoka a 80 éves gróf Apponyi Albert 
ki arról beszélt, hogy katholkus vallásunk a 
mi földi és örök boldogságunk forrása. A gyű 
lés ünnepelte 80. születésnapja alkalmából az 

Ágya fölött, jó magasan egy kampó szög 
áll ki a falból. Még az előbbi gazda verhette 
oda. Rozsdás ugyau, de eokat elbir. 

Máté nagyon sokszor ránéz erre a szögre. 
Ilyenkor az arcvonásai szigorúbbak mint más 
kor és aztán megfordult. Kimegy a Duna partra. 

Óssziesen alkonyodik. A Duna fölött fakó 
foszlányokat tereget a köd. 

Máté ott megy a vadgesztenyefák alatt. 
A lombok közt át át surrog a szél, nem 

erősebben mint egy sóhajtás Az ágakról der-
medten szállingóznak a sárga levelek. Ilyenkor 
mellkabátra jó cipőre, szénre, miegymásra gon-
dol az ember. Ez a változatosság felüdíti a tes-
pedt elmét. Rendes ember ilyenkor behúzódik 
valahová. 

De Máté kivétel. Már másodszor rója vé-
gig a partot a Lánc híd és Margithid között. 
Egy lélekkel sem találkozott. 

Hét óra . . . Megáll. 

— A Duna lágy. A szeg kemény. Mind a 

kettő olosó . . . 
Mosolyog. Eszébe jut, hogy holnap lesz 

a nevenapja . . . Tavaly ilyenkor együtt voltak 
Évával. Találomra tértek be egy moziba. Aztán 
vacsora, tervezgetés. Hol van az az idő ? Mit ia 
adtak akkor a moziban? Hm. Nem emlékszem. 

Az alsó rakpartról sziszegő hangok döb-
bentik meg. Oda néz. A homályból is kitetszik 
egy férfi meg egy nő alakja. Vitatkoznak. Há-

ősz vezért. Lingauer Albin tolmácsolta a gyű-
lés szerető, hálás, lelkesedő hangulatát. 

Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke 
gyújtó szavakkal a szervezkedés szükségére, a 
katholikusság összetartására buzdított. Berno-
lák Nándor, volt népjóléti miniszter, a katho-
likusok lelkiségének művelődésének emeléséről 
és a kath. arisztokraták hivatásáról szólt. Haller 
István volt kultuszminiszter elragadó ékesszó-
lással beszélt a köznyomor enyhítéséről a tör-
vényhozás utján és a katholicizmus hatásáról 
a nyomor enyhítése terén. 

A nagygyűlés Jambrits Lajos polgármes-
ter indítványára sürgönyileg üdvözölte a kor-
mányzót, a hercegprímást, a megyéspüspököt 
és a pannonhalmi főapátot. Végezetül a polgár -
mester köszönőszavaival bezárta a nagygyűlést. 
A tornateremben ugyanezen időben folyt le a 
német anyanyelvűek nagygyűlése. Elnöke Kincs 
István apát volt. Dr. Krump József beszéde alatt 
gróf Apponyi Albert a németek gyűlésére is 
bement és mindjárt kedves beszédet intézett 
hozzájuk, a kath. hit boldogító öntudatáról. Be-
széde végeztével az ősz vezér viasza utazott 
Apátiba, mert verdégei érkeztek Budapestről. 
Majd Fitz dr. és Huszár Károly tartottak buz-
dító beszédeket. Végezetül Nahrer Mátyás igaz-
gató és a hitközség elnöke a gyűlést bezárta. 

D. u. 7,3-kor a térzene kellemes darabjai 
gyönyörködtették a nagyközönségei. 

D. u 3 órakor indult a Városmajorból a 
virágkorzó Az a sok virágos kis szekér, édes 
pici bájos gyermekekkel, a boldog arccal kisérő 
szülők, szokatlan szép látványosságot nyújtottak. 
A nagykocsik a pápai címerrel, a magyar oi-
merrel, a pax os bencéscimerrel, a cserkészek, 
a virágos kiskocsik tele gyermekfejekkel o l j 
varázslatosak voltak. A járdán álló nagyközön-
ségből önkéntelenül szakadt ki ez a szó: .de 
szép!" Gremen Ilonka és Bertalan Erzsébet ta-
nárnők, az óvónők és mindenki, aki a díszítés-
ben résztvett, örülhetnek a szép sikernek. 

I). u. 7,5 órakor megérkezett gróf Mikes 
János megyéspüspök és a Zárda internátusi 

rom-négy lépés után megállanak. A férfi dühös, 
hadonász, esernyőjét döfködi a földhöz. 

Máté nem törődik velük. 
— Cudar férfi! — gondolja ós elfelejti s 

maga baját. 

Sietve hazamegy. 
A házmesterné otthon ráköszön : 
— Eva kisasszony kereste. Azt mondta, 

hogy nyolc felé visszajön. Tessék megvárni . . . 
Ez az üzenet szivén ütötte Pillanatra el-

lágyul. 

— Megint egy kinos jelenet I Szegény kis 
Évám. Oh . . . 

De reáesik a tekintette a szegre. 
— Nem, nem szabad jónak lennem. In-

kább gyűlöljön meg! 
— Bárcsak ne jönne vissza! 
De már itt is van . . . 
Halkan kopog s már nyitja is az ajtót. 

Szelesen, felbuggyanó kacagással repül hozzá. 
Átkulcsolja a nyakát. 

— Mátékám, Mátékám 1 Első akartam lenni. 
Istenke éltessen a neved napján. Sok, sok bol-
dog évet kivánok . . . 

Piheg. Elfullad. Két szál fehér szekfűt 
tart a kezében. Megcsókolja őket: Ez itt Máté, 
ez meg a bolondos Éva. Az ón Mátékám a te 
Évácskád. A régiek, a tavalyiak. Adj nekik 
puszit te is, — mert . . . elhervadnak. 

(Vége következik). 
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Kősgeg és Vidéke. 1926. junius 6. 

udvarán a százados nagyfák alatt megnyitotta 
• nők gyűlését. Hangoztatta a püspök, hogy 
komoly a nők hivatása, hogy a mai korban ki 
fejlödött ferde nöi szokásokat a helyes irányba 
tereljék. 

Dr. Freyberger Jenő a kőszegi kath. jót. 
Nőegylet 60 éves jubileumát méltatta plasztikus 
vonásokkal. Balázs Benedikta nővér a Katb. 
Nőszövetség nevében üdvözölte a jubiláló egye-
sületet és megtartotta az „anyuság éR anyaiság" 
ról szóló előadását, melynek a történelemből, 
az életből vett kedves példái maradandó nyo 
mot hagytak a nagyszámú hallgatóság lelkében. 
Harmadik szónok P. Bertalan dominikánus, ki 
a házasság szentségéről, az elválások romboló 
hatásáról beszélt lebilincselően. Utolsó szónok 
Frühwirth Mátyás nemzetgyűlési képviselő a 
jó sajtóról, a keresztény lapokról tartott beszé 
det, kiemelve, hogy Kőszegre is mily sok nem 
keresztény sajtótermék jár. Végezetül az elnöklő 
püspök összefoglalva a tanulságokat a jubiláló 
Nőegylelet buzdította az összetartó munkáságra. 

D. u. Yj» kor a reálgimnázium disztertné 
ben folyt le nagyszámú hallgatósag előtt az ipa-
rosok, gazdák és munkások nagygyűlése. Dö-
mötör Gyula elnökölt. Kocsán Károly a keresz-
tény szocializmusról beszélt » munkáskérdéssel 
kapcsolatban. Dr. Miklós Ferenc az adózás 
egyszerűsítéséről, Müller Antal a keresztény 
iparosok szervezkedéséről, a magyar ipar védel-
méről, Haller József az iparosoknak a politikába 
való bekapcsolásának szükségességéről tartottak 
előadást. Dr. Freyberger Jenő megköszönve a 
szónokok önzetlen fáradozását, a gyűlést bezárta. 

A legmeghatóbb volt a befejező szentsé-
ges körmenet. A vendégeknek, szónokoknak a 
lelkét megragadta s nagy tömeg, a rendezett-
ség, a fegyelem, az áhítat, a tudatos buzgóság. 

Az egész katboiikus nap imponáló jelen 
ség Kőszeg életében, minden pontja a szerve 
zett6éget hirdette. Mutatja ez a nap, hogy szer 
vezéssel lehet életet vinni a nagytömegbe. Példs 
ez arra, hogy szervezkednünk kell szociális téren, 
politikai téren, ha az élet harcát sikerrel akar-
juk megküzdeni. Ne legyen ez a nap csak ked-
ves emlék, hanem legyen erőforrás arra, hogy 
a jövőben is bizalommal dolgozzuuk. — n. 

HIRDETMÉNYEK. 
5442—926. sz. Közhírré teszem, hogy a 

város tulajdonát képező és saját kezelésében 
levő rétek fükaszálása f. évi junius hó 6 án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Városház tanács-
termében tartandó nyilvános árverésen fog a 
6zokásos módon kiadatni. Bővebb felvilágosítás 
a városgazdánál nyerhető. 

5537—1926. Kős/.eg szab. kir. r. t. város 
erdőhivatala évről-évre — épugy az idén is 
tapasztalja, hogy a hercegi erdő hármashatári 
vág&baiból fát szállító fuvarosoK a .Hermán 
kuti fenyves" erdőrészskben tetemes erdei ki-
hágást képező károsításokat okoznak. Felhívom 
mindazon fuvarosok figyelmét, akik nevezett 
erdőreszekben átvezető utakon fát fuvaroznak, 
hogy fák, csaptatónak alkalmas rudak, suhányok 
levagdosasától tartózkodjanak, ellenesetben az 
azon útszakaszokon való közlekedésétől minden 
korra eltiltom. 

Ad. 5555—1926. Közhírré teszem, hogy a 
Cseh-Szlovák köztársaság felé általános határ-
átkelő állomásként kijelölt Somoskőújfalun a 
személy és áruforgalommal kapcsolatos rendé-
szeti teendők ellátására határszeli rendőrkiren-
deltség állíttatott fel._ 

5321—1926. Közhírré teszem, hogy a m. 
kir. honvédség részére a toborzás újból kezde-
tét vette. Aki magában hivatást érez és katonai 
szolgálatot óhajt teljesíteni, jelentkezzék Város-
háza 10 sz. szobájában, hol bővebb felvilágosí-
t á s kaphat. Megjegyezni kívánom a honvéd-
ségbe belépőknek, hogy az újonnan felavatott 
is már nagyobb összegű zsoldot kap a teljes 
ellátáson kívül. 

Levente hirek. 
Felhívom a leventéket, hogy ma d. e 10 

órakor a Városmajorban jelenjenek meg, hon-
nan a leventeegyesület felvonul a városháza 
előtt tartandó ellenforradalmi emlékünnepélyre. 
Junius hó 6-án d. u. leventeoktatás nem lesz. 
A legközelebbi leventeoktatás junius hó 13-án 

d. u. 2 órakor lesz a Sporttelepen. Újból is 
fiayelmeztetem a leventéket, illetőleg a szülők 
ós gondviselőket, hogy a gyakorlatokon ponto 
san jelenjenek meg, mert mulasztást szigorúan 
büntetem. 

J amb r i t s l « J o » p o l g á r n ő t »> 

H Í R E K . 
Könczöl Antal ünneplése. Űrnap ján köszön-

tötte a salfai plébánia Köncöl Antalt, a kőszegi 
kerület uj esperesét. Könczöl Antalt küldöttség 
hívta meg az iskolába, ahol a tanítóság nevé 
ben Strokay Károly nagyasszonyfalvai tanitó, a 
Levente Egyesület nevében Glóbics Dénes, HZ 
iskolaszék nevében Horváth Viktor, a képviselő 
testületek nevében Táncsics Lajos h. körjegyző 
és Császár Győző söptei körjegyző üdvözölték 
az uj esperest. Az ünnepség fényét szavalatok 
emelték. Könczól Antal köszönő válaszával és a 
papai Himnusszal fejeződött be az ünnepség, 
amelyen résztvett az egész plébánia. 

Érettségi a realgimnaziumban. Jun ius 8 án 

és 9 ón lesz az érettségi vizsgálat a helybeli 
reálgimnáziumban. Elnök dr. Fináczy Ernő 
egyetemi tanár. 

Hazassag. Kissoiymosi Simó Zoltán főhad 
nagy tegnap kötött házasságot a Jézus Szive 
templomban tegyei Tegyey Klárával. A fiatal 
párt Kincs István apátplébános adta össze. Tanuk 
voltak Hekenast Kálmán nyug. min. tanácsos, 
pénzügyigazgató és Jambrits Lajos polgármester. 

Eljegyzés. Babler István m kir. főhadnagy 
Körmenden eljegyezte Horváth Piroskát Kő-
szegről. 

Elmer Bela nyug. ezredes f. hó 3 ról 4 ére 

eső éjjel 8zivszélhudésben meghalt. Az elhunyt-
ban a volt cs. és kir. közös hadsereg egyik fen-
költ jellemű, vitéz katonája s családjának nemes 
lelkű, minden áldozatra kész feje költözött kö-
rünkből a túlvilágra. Kevosen vannak, kik azo-
nosak Elmer ezredes korrekt lényével, annál 
nagyobb a veszteség, mely hirtelen halálával 
családját, volt bajtársait és városunk társadal-
mát érte. Elmer ezredes a wienerneustadti kat. 
akadémiának igen jó eredménnyel való elvég-
zése után 1891 ben a cs. és kir. 65. gy. e.-hez 
osztatott be Rövid csapatszolgalat után a tehet-
séges tiszt a hadi iskolába került. Ennek elvég 
zése után pedig mint dandár vezérkari tiszt 
Kassán és Lembergben teljesített szolgálatot. 
l'.HX)—10-ig a 101. közös gyalogezrednél Fehér 
templomban, a Bocche di Cattaróban és Wien-
ben állomásozott. A világháború kitörésekor 
Trebinjébeu találjuk. Hésztvett az első Szerbia 
elleni hadmüveletekben mint zászlóaljparancs 
nok, hadi babérját azonban a Kárpátokban, a 
Tatár szorosnak az oroszok elleni szívós védel-
mében mint ezredparancsnok érdemelte ki. Az 
összeomláskor családjával városunkban telepe-
dett le, hol az általános tiszteletnek közepette 
ragadta el a halál nemes lelkét körünkből. — 
Ma délután 5 órakor kísérik örök nyugvóhelyére 
a Várkoron levő gyászházból a helybeli sírkertbe. 

J ö n i i „ P á n t l i k a " . 

Az ellenforradalom megünneplese ma dél-

előtt 11 órakor lesz a belvárosi urnapi körmenet 
után a városháza előtt, mely alkalomból az 
ellenforradalmat megörökítő emléktábla feldí-
szítve és felvirágozva várja a város közönségét, 
meiy előreláthatólag nagy tömegekben vesz részt 
az ünnepségen. Kedvezőtlen idő esetéa az ünnep-
ség jövő vasárnapra marad el. 

Súlyos veszteség érte a Deutsch bórkeres-
kedő családot, nemteülömben a helybeli hitköz-
séget is. Május hó 31 ón este hunyt el a családfő 
Deutsch Lajos bőrkereskedő, a zsidó hitközség 
általános tiszteletben tartott elnöke életének 67. 
évében. Temetése szerdán délután volt a helybeli 
társadalom nagyszámú és osztatlan részvéte 
mellett. 

Tűzoltó juniális lesz junius 13 án délután 
az olmódi erdőben, melyre ezúttal is tisztelettel 
meghívja a közönséget a rendezőség. BelépCdij 
10,000 korona. A tánchoz a zenét a városi zene-
kar szolgáltatja. Kezdete délután 4 órakor. A 
rendezőség külön meghívókat nem bocsát ki. 

A vármegyei tüzrendészeti felügyelő rendes 

évi szemléjét junius hó 18 án d. e. Vj8 órakor 
Bozsokon, 7,9 kor Szerdahelyen, 9 órakor Do-
roszlón, 10 órakor pedig Nemescsóban tartja. 

A kőszegi öreg beneésdiikok j un ius havi 

összejövetele a szokottnál is fényesebben sikerült 
Ezúttal a kőszegi sörgyárat látogatták meg, hol 
teljes számban megjelentek a volt bencésdiákok, 
kiket a sörgyár igazgatósága látott vendégül 
A különben is jóhangulatot csak fokozta az a 
véletlen, hogy a szombathelyi kultúregyesület 
irodalmi szakosztálya Finta Sándor költővel az 
élén, épen e napokban kereste fel Kincs István 
apátplébánost, mint irót, hogy őt üdvözölje. A 
kitűnő írógárda ugyancsak kirándulta sörgyárba 
és ott tartotta meg kőszegi irodalmi első ülését, 
melynek az öreg bencésdiákok adtak keretet ós 
közönséget, kiknek oly gyönyörűséges élvezet-
ben volt részük, ami felejthetetlenné teszi ezen 
összejövetelüket. Az irodalmi szakosztályból 
hatan jöttek Szombathelyről. Ott volt köztük az 
elnökön kívül Ősz Iván, Jánossy Gábor is. Finta 
Sándor megnyitó be zédében költői szárnyalású 
gyönyörű szavakkal aposztrofálta Kincs István-
ban az irót, aki ugyancsak megkapóan lendü-
letes és szép beszédben mondott köszönetet-
Üdvözlő beszédet mondott még, a nála meg-
szokott ékesszólással, Jánossy Gábor is. Elhang-
zottak azután szebbnél szebb szavalatok, majd 
Jambrits Lajos polgármester mondott meleg-
hnngon köszönetet az élvezetes előadásokért. A 
sörgyárból a társaság testületileg ment el a 
L jgényegyesület szinielőadására, honnan a vasúti 
állomásra kisérték ki a szombathelyi vendégeket. 
Az öreg bencésdiákok szövetsége ezúttal elha-
tározta, hogy a legközelebbi összejövetelét julius 
hó 4 én tartja, mikor is cserkészünnepélyt rendez 
szegény diákok felsegélyezésére. 

Buífel a Hétforrásnál! 
Jó idő esetén 

minden vasár- és ünnepnap 

(nagyobb társaság előzetes 

bejelentésénél hétköznap is) 

frissen csapolt sör, balatonmel 

léki borok, alkoholmentes italok 

és hideg ételek szolid árak mellett. 

A n. é. közönség pártfogását kéri 

BRADER JÁNOS 

vendéglős 

Rendes városi közgyűlés. E hó 10 én, csü-
törtökön rendes közgyűlést tart Kőszeg város 
képviselőtestülete, melynek legfontosabb tárgya 
az idei költségvetés lesz. A tárgysorozaton sze-
repel még ugyancsak több fontos ügy é6 folyó 
ügyek. 

Postai hirek. A Kőszegre szóló külföldi 
csomavok 1926. junius 1-től kezdve a szombat-
helyi 2. sz. postahivatalnál (pályaudvari posta 
fognak vámkezeltetni. 

Kőszeg város 1926. evj költségvetésé elké-

szült, mely ezúttal 8 oldalas nyomtatott példány-
ban jelent rueg és már el is jutott a képviselő-
testületi tagok kezeibe". A költségvetést a polgár-
mesternek lapunkban is ismertetett munka 
programmja vezeti be. A költségvetés bevételi 
összege 4,862.000 000 korona, kiadási összege 
5,311.000.000 korona, míg a hiány 449,173.000 
korona, mely összeg 50°/o os községi pótadó 
mellett, ami ugyancsak 449,173.000 korona, nyer 
fedezetet. Nagy általánosságban a költségvetés 
megszokott kereteken tul mozog, mert azt látjuk, 
hogy a kiadási tételekben sok olyan nagy összeg 
szerepel, amely terhessé teszi az idei költség-
vetést, de ezeket be kellett állítani, mert olyan 
tételek, miket ez évben végre kell hajtani. Ilye-
nek a tűzoltóság első beszervezési költségei, az 
erdei üzemterv elkészítése, az erdősítési hiányok 
pótlása, az aszfaltjavitás, az állami kölcsönök 
visszafizetése, kataszteri felmérési költségek, az 
utak átadása alkalmával felmerült kiadások, 
mely tételek közöl másfél milliárdra rúgnak, 
tehát a költségvetési kiadásoknak majdnem a 
felét teszik és azért kellett a pótadót 50'/,-ig 
igénybe venni, hogy ezen kiadásokat a város 
ezévben fedezhesse. Jövőre már ezen kiadások 
szinte eltűnnek a költségvetésből és így az majd 
kedvezőbb képet fog mutatni. És ha majd az 
általános gazdasági helyzet is javul, akkor a 
jövőben a szükséges beruházások fokozottabb 
mérvben leszuek keresztül vihetők és egyben az 
adóterhek is csökkenthetők lesznek. A költség-
vetést a jövő csütörtöki közgyűlésen tárgyalja 
a képviselőtestület. 
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Hősik emlektablája. Jövő vasárnap leplezik 
le az evang. templomban felállítandó és a világ-
háborúban elesett bősök emléktábláját. Erre az 
ünnepélyre Kapi Béla pü9pök is eljön, ki szó-
noklatot fog tartani. Az emléktáblát az evang. 
Nőegylet állitja fel, így akarván 60 éves fenn-
állásának jubileumát megünnepelni. 

Hárfahanflverseny. Payr Róbert világhírű 
hárfaművósz páratlan, rendkívüli élvezetet nyújtó 
hangversenye, amelyen Helletscruber Lujza, a 
bécsi állami operaház kiváló, híres énekesnője, 
Bárdos Alice hegedümüvésznő és Stiglitz Ottó 
gordonkaművész közreműködik, junius hó 6 án, 
azaz ma vasárnap lesz a reálgimnázium dísz-
termében megtartva. Az est mindenesetre oly 
gyönyört és élvezetet fog nyújtani, amilyenre 
még nem igen volt példa Könzeg zeneéletében. 
Payr Róbert maradandó emléket fog magánuk 
biztosítani Kőszegen épugy, mint Szombathelyen, 
ahonnét számosan jelezték résztvételükőt, mert 
aki egyszer hallotta a nagy mester hárfajátékát 
az rabja lesz annak a gyönyörűséges művészet-
nek. Jegyek elővételben vasárnap az Elité kávé-
házban, este G órától kezdve a gimnáziumi disz-
terem előcsarnokában válthatók. 

Sportpálya avatás. A kőszegi leányfőgim-
názium igazgatója, Arató István, sportpályát 
létesített a volt gőzmalomlaktanya egyik par 
celláján. A pálya méreteiben is megfelelő, szépen 
van fásitva és nyáron tenniszpályának, télen 
pedig korcsolyapályának fog szolgálni. Az avató 
ünnepség mult szombaton volt, melyen megjelent 
a tanári kar és a város képviseletében mint 
meghívott, Jambrits Lajo6 polgármester, aki fel-
köszöntő beszédben üdvözölte az uj intézményt. 

• J ö n a _ F * n n t l i k a » u . 

Megalakult Köszegfalván is a leventeegye-
sület. F. hó 3 án délután 2 órakor a kőszeg-
falvai Kath. Legényegyesület helyiségében meg 
alakult a kőszegfalvai leventeegyeKÜlet 45 taggal. 
A megjelenteket dr. Fuehs Endre városi aljegyző, 
a testnevelési bizottság előadója üdvözölte és 
ismertette a leventemozgalom célját, utána az 
egybegyűltek elhatározták, hogy megalakítják 
a leventeegyesületet a következő tisztikarral: 
elnök Farkas Pál rendőrfogalmazó, alelnök Rödler 
Ferenc, jegyző Stiebecker Antal, pénztároa Tangl 
Ferenc, ellenőr Gróf Frigyes, könyvtáros Kohl 
Ferenc. Ezenkívül megválasztottak 12 választ 
mányi tagot. A leventék a fogadalmat Farkas 
Pál elnök kezébe tették le, amely után a gyűlés 
véget ért. A kőszegfalvai leventék első foglal-
kozása ma délután 2 órakor lesz. 

Már junius 10-en tartja a m kir. állam-
sorsjáték huzitoát a budapesti pénzügyigazga-
tóság lottóosztálya. Főnyeremény 200 millió, 
jutalom 300 millió, tehát egy sorsjeggyel 500 
millió készpénz is nyerhető. Ha még nincs ál 
lamsorsjegye, siessen venni, darabja csak 20 
ezer korona. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik a 
kath. nap rendezésében fáradtak, közremüköd 
tek, kik a virágkorzóhoz kocsit, virágot, gyér 
mekeket adtak, kik a rend fenntartásában fára 
doztak, kik az elszállásolást elősegitették, hálás 
köszönetet mond ezen uton is a kőszegi kath. 
Népszövetség vezetősége. 

Cserkesz avatás. A helybeli állami polgári 
fiúiskola 54. számú Eszterházy cserkészcsapata 
junius 13-án, jövő vasárnap tartja cserkészavató 
ünnepélyét, amikor is 14 újonc lesz cserkészé 
avatva. A csapat ezalkalommal legjobb tudását 
viszi pódiumra, hogy városunk iskola és cserkész-
barátainak rövid két órán át üdülést, szórako 
zást és örömöt okozzon. A jól összeválogatott 
műsor középpontjában jubiláns írónknak, a je-
lenleg országszerte ünnepelt Herczeg Ferencnek 
remekbekészült „Bujdosók" című egyfelvonásos 
darabja áll. Herczeg e lendületes költői alkotá-
sában a legtökéletesebb irói tömörítéssel, lebi-
lincselő és felette tanulságos korképet nyújt a 
glóriozus kuruc szabadságharcról. A nagy dráma 
kétszáz éves távlatában elvonulnak előttünk az 
éposz hősei s a nagy költő lelke máglyatüzéből 
a halhatatlanság glóriáját fonja át idegenben 
halódó nagy fejedelem töviskoazoruja mellé. — 
A csapat időt és anyagiakat nem kímélő áldo-
zattal, markírozva ós kosztümben adja a darabot, 
csakhogy minél biztosabb legyen a siker. Hisz-
szük, hogy az érdeklődés nem is marad el. A 
részletes műsort a jövő számunkban hozzuk. 

Az „Ártatlan Don Jüan" cimü vígjáték szinre-
hozatalával a kath. Legényegylet olyan kiváló 
műkedvelői előadást produkált, melyet nem lehet 
elég dicsérettel elhalmozni. A pompás színpadi 
rendezés, a szerepeket alakító személyek kitűnő 
beállítása, a meglepő szép női toalettek, a kitűnő 
szereptudás, a határok kellő kiaknázása oly 
kerekded, műkedvelőktől tökéletes színjátékot 
teljesített, mely valóságos élvezetet nyújtott. A 
kitűnő darab két órán át kacugtutta meg a sajnos, 
nem nagy közönséget. Szinte érthetetlen, hogy 
nem járt nagyobb hire a kiválóan mulattató 
darabnak és jó előadásnak és nem töltötte be 
zsúfolásig az urnapi esti előadást. Mi azt hisz-
szük, hogy ezt a kitűnő előadást okvetlen meg-
ismételni kellene. Most lenne csak igazán nagy 
közönsége. A darabban szerepeltek a mindig 
kiváló Borbás Imre és Vera, a pompásan alakító 
Szilágyi Károly és Artúr, Kroboth Vera, Végh 
Fáni, Gerencser Annus, Konrád Bözsi, Bauer 
Annus, Hauer József és Huber József Az uri 
zenekar Kováts karmester vezetésével, miot 
mindig, most is kitűnő felvonásközi zenével 
emelte az es'. sikerét. Melegen gratulálunk a 
katholik us Legényegyletnek az elért nagyszerű 
sikerért. 

A KSE klubvacsoraja junius 19-én, szom-
baton este 8 órakor lesz megtartva a Sörkert-
ben. Már most látható az előjelekből, hogy ezeu 
Kőszegen elsöizben megvalósított klubvacsora 
mmdeu várakozáson felül sikerül. E vacsorával 
ünnepli meg a KSE a bajnoki szezon befejeztét. 
A polgármester ezalkalommal tűzi fal az 50-szer, 
vagy ennél többször nyilvánosan szerepelt játé 
kosoknak az emlékérmeket. A vacsorán az első 
csapat játékosait, a KSE vendégül látja. A vivó-
kurzus befejezését is ez alkalomból ünnepli meg 
a KSE . Kívánatos, hogy a klubvacsorán a tagok 
minél nagyobb számban jeleujenek meg, érdek -
kdöket is szívesen lát a vezetőség a vacsorán, 
melyen természetesen csak férfiak vehetnek részt. 
A vacsorajegyek okvetlen előre kiváltandók. 
Ezek kaphatók bármely vezetőségi tagnál, a 
pénztárosnál, vagy a Rónai nyomdában. A va-
csora utáni kellemes hangulatról a helybeli 
cigányzenekar gondoskodik. 

A pápai bences reálgimnázium V. osztályá-

nak tanulói Kovács Arisztid és dr. Berzsenyi 
Fábián tanárok vezetése alatt tegnap az Irottkőre 
rándultak ki. Ma vasárnap a pápai tanulók Jákra 
mennek. 

• l ö n <i n P ú n t l i k u " . 

A nyaralasi akció ügye. Az elmúlt hét fo-

lyamán a polgármester hosszabb tárgyalásokat 
folytatott a helybeli mészárosokkal, vendéglő ós 
szállodatulajdonosokkal a nyári menüát kérdé 
sében. Az érdekeltek megértéssel támogatják a 
polgármester törekvését, a bizottság egy tájé 
koztató étlapot is szerkesztőit, melyet minden 
nyaralni szándékozónak megküld a polgármester. 
Ehelyütt újból kérjük a lakáskiadókat, hogy a 
nyári idényben üres lakásukat miolőbb jelentsék 
be Városháza 10. számú szobájában. 

A KSE vivokurzusa, amely május 31-ig volt 
tervezve, befejeződött. Nem tudjuk, kit kell jobban 
dicsérnünk, az oktatók nagyszerű, lelkes, szor-
galmas munkáját , vagy pedig a vivó gárda — 
mai időkben szokatlan — kitartását, mert a 
vívók majd minden egyes órára teljes számban 
vonultak ki. Itt közöljük a vivótanfolvam részt-
vevőivel, hogy egy korábbi megállapodás alapján 
testületileg vesznek részt a K S E klubvacsoráján. 
Az ősz folyamán ugy haladók, mint kezdők 
részére ismft rendez a KSE vivótnnfolyamokat. 

Léderer Gusztávnet 15 evi fegyházra iteltek. 
A budapesti kir. ítélőtábla megváltoztatta a tör-
vényszék ítéletét, amennyiben Léderernét rablás 
és gyilkosság büntettébei való részesedésben 
mondotta ki bűnösnek és a kötéláltali halál-
büntetés helyett 15 évi fegyházra Ítélte. 

A .Pántlika" Kőszegen. Földes Imre kitűnő 
vígjátékát hozza színre 11. és 12 én az Ev. Jót. 
Nőegylet műkedvelő gárdája. A darabnak azt a 
nagy sikerét, amit budapesti előadásuin elért, 
csakis avval lehet magyarázni, hogy akár iro-
dalmilag, akár pedig esztétikailag analizáljuk a 
darabot, mindenképen, mint kifogástalant te-
kinthetjük. Az utóbbi időben a magyar dráma-
irodalom bizonyos idomulását és megalkuvását 
láttuk az anyagival szemben. Tekintve az irói 
gárdának a megélhetéssel való folytonos küz-
delmét, valamiképen indokoltnak látjuk a sülye-
dést. A nehéz idők — amik az emberek idegeit 
szétroncsolták — szülték azokat a kinövéseket, 
melyek az emberi szenvedélyeknek gátat nyi-
tottak. Ez a fékétvesztett iram aztán oly őrü-
letessé fokozódott, hogy a sziniirodalom csődje 
majdnem elkerűlhetatlennek látszott. De a leg-
nagyobb bajban van a legközelebb a segítség. 
A magyar anyafölddek teremtő ereje kitermelte 
azokat az őszseniket, akiknek eröfeszitő mun-
kája vétót kiáltott a lihegő, elvadult emberi-
ségnek. E héroszoknak egyik kikristályosodott 
alakja: Földes Imre. Tekintsünk ez istenáldotta 
nagy művész laboratóriumába. Nézzük meg mily 
pirulákat ad ő a lázzal küzdőknek. Mindenütt 
lágyságot, a szirek szivárványszerü pompázását, 
a szférák melódiáira emlékeztető d illamok étheri 
finomságát érzékeljük. Nincs itten ma, vagy 
holnap, hanem az isteui irgalmasságban fel-
szívódott örökkévalóság. Az is'eni törvényes a 
vezető erők, a szeretetnek mindont beborító 
fátyla teszi egyenlővé az embereket. A keret, 
az alaphang pedig amelyen keresztül problémáit 
elénk veti megoldva, az isteni magyar föld, a 
magyar levegő. A nyári napsugártól átszivódott 
ősanya felénk leheli melegét, korülfog, lebilincsel. 
Ismerős hangokat halluuk, amikre behunyjuk 
szemünket s ugy érezzük mintha édesanyánk 
ölébe ülnénk, ki minket a mesék ködös, misz-
tikus világába ropit a vara/.svesszü erejével.— 
Reméljük, Kősztg város kifinomodott iziésü 
közönségének a tetszését is kivívja a darab W.G. 

Megnyílott a philadelphiai világkiállítás. New-

Vorkbol jelentik ; A philadelphiai vilAgxiálli'ast 
junius 1 én megnyitották. A megnyitó ünnep-
séget megzavarta a szakadó eső, de még igy is 
több mint százezer ember vett részt a megnyi-
tási ünnepségen. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hatról. S z ü -

l e t é s e k : Angyal Béla—Kasper Rozália: Jenő 
r. k. Nádasdi Jázsef—Orbán Teréz: Á^nes r.k. 
Horváth Imre—Koczor Mária: Ferenc r. k. Ti-
szauer Imre—Müller Emíl ia : Emilia r. k. — 
H á z a s s á g o k : Dr. Maurer Frigyes—Sinko-
vich Mária. Simó Zoltán—Tegyei KKrj . H-t 1 á-
l o z á s o k : Deutsch Lajos 56 év, szivizom el-
fajulás, Boros Etelka 4 hó, bólhurut, Baum-
gartner Károly 7 óv, tudógyulladás, Elmer Béla 
56 év, szívszélhűdés 

Pusztítsuk a vertstüt! Ijesztően szaporodik. 

Menetrendváltozás. A kőszeg—szombat-
helyi h. é. vasúton május hó 15-én az alábbi 
menetrend lépett életbe: 

Kőszegről Szombathelyre indul 
reggíl 630, d. e. 1120, d. u. 1510, este 20 25 és 224ö-kor 

Szombathelyről Kőszegre indul: 
reggel 5 40, d. e. 7 40, d. u. 13 30, este 18 30 és 21 ó5-kor 

Ezenkívül a szombathelyi kirándulók részére va-
sárnap és ünnepnap Kőszegre reggel 710-kor 
érkező és a Kőszegről 22 45-kor induló vonattal, 
50%-os kedvezmény engedélyeztetett, amely azon-
ban csak Szombathelyről Kőszegre érvényes és 
csakis menettérti jegyek használatához van kötve. 
Kőszeg - S á r v á r : oda 15 óra 05, vissza 9 óra 28-kor. 

Kőszeg—Lutzmannsburg : oda 11 óra és 20 óra 45-kor 
vissza 5 óra 25 es 14 óra 55-kor. 

Kőszeg Wien (közvetlen vonat Burgenlandon á t : 
oda 4 45 és 13-40-kor, vissza 12-15 es 22 órakor 

Kőszeg—Sopron (közvetlen vonat Burgenlandon á t ) : 
oda indul 16 órakor, vissza 9 óra 45 perckor. 

HOTEL PENSIONE METROPOLE ABBAZIA 

Dómán ssBlum 
tulajdonosok 

A Südstrand legszebb pontján. 

A fürdőhely centrumában. — Erkélyes szobák. 

Táncterem. 

Kitűnő francia és magyar konyha 

Arak 35 l í rá tó l . 

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

Démás ésBium 
tulajdonosok 

V Á R O S I 1 H O D A B u d i i p e s t V . , F n b a n k , N á d o r u . VJ1. T e l . 
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Ma délután fél 3 órakor lesz a kertmegnyitás a Lagler-féle vendéglőben, 
« 

melyen közreműködnek: a szombathelyi Osszmunkás Dalárda, a szomb. 

Máv. zenekar és egy cigányzenekar. — Dijtekeverseny értékes dijakkal! 

Adós, fizess! 
Irta: Vágó Sándor 

A hadikölcsön cimlettulajdonosok megvál-
toztatva az eddigi passzív magatartásukat, Szom-
bathelyen, Vasvármegye egész területének be-
kapcsolásával akcióba léptek 

Minthogy a hadikölcsön-kötvénytulajdonosok 
az állam hitelezői a Szombathelyen megalakult 
aktív bizottsággyülésen a szónokok az adós fizess 
ideát fejtegettek' Ezt azonban összetartással lehet 
elérni. Ha a cimlettulajdonosok szoros és szoli-
dáris szervezetbe tömörülnek és képviselőik mellé 
állnak, azokat e ténykedeseikben minden mellék-
körülményt félretéve támogatnak, az állam „az 
adós fizess" kötelezettsége alól soká már el nem 
zárkózhatik. Mert ugy hiszem, amint azt egyik 
publicistánk mondta : „AWrt én azt hiszem sőt 
meg vagyok róla győződve és elengedhetetlennek 
tartom, hogy akik hadikölcsönt jegyeztek és 
pénzüket, ezer esetekben vagyonukat rábízták 
szorongattatása napjaiban az államra, nem dobat-
hatnak oda áldozatul hazafiságnak." Továbbá 
felemlíti, mikor a hadikölcsön jegyzésére a fel-
hívások kibocsátattak, az akkori pénzügyminiszter 
kijelentette: „Az ég leszakadhat, a hegyek be-
dűlhetnek. de a magyar hadikölcsön nem, az 
biztosabb, mint az égi firmamentam." 

És mit látunk? Bizony a magyar hadi-
kölcsönök értéktelenek, mert forgalmi értékük 
nincsen. 

Tudom, hogy az állam súlyos pénzügyi 
helyzetben van, de a középosztály helyzete két-
ségbeejtő. Mert, kik jegyeztek hadikölcsönt, ez 
az osztály. Kire számithat az ország feltámadá-
sakor, melyet hiszem, mielőbb bekövetkezik, a 
középosztályra 

Ez akkor újból fel fogja ajánlani életét és 
vérét valamint anyagi javait, utóbbira csak akkor 
lesz képes, ha az állam .adós fizess" kötelezett-

ségének sürgősen megfelel. A középosztályon 
segíteni kell, a segítés már elodázhatlan. 

üróf Tisza István szavait idézve: „a hadi-
kölcsön a magyar állam becsületbeli adóssága", 
tehát az államnak ezt meg kell fizetni és pedig 
valorizálva. Ennek elérésére elengedhetlen szük-
ségünk lenne, hogy azok a tényezők, akik annak-
idején a hadikölcsön jegyzésében elévületlen 
érdemeket szereztek, a sajtó, a magas klérus, a 
közigazgatási és egyéb hatóságok álljanak mellénk, 
tegyék kérésünket magukévá és segítsék „az adós 
fizess" kötelezettséget diadalra vinni. 

Sok könnyet törülhetnének le, hazánk talpra-
állitásán nagyot lendíthetnének. Bocsánatot kérek, 
újból és újból kell hangoztatnom, a középosztály 
elszegényedett, le van rongyolódva. Ezek sze-
génysége miatt állnak a gyárak, nincs fogyasztás, 
nincsen termelés. Ha az állam az ország teljes 
elszegényedését nem akarja, amit nincsen okom 
róla feltételezni, a hadikölcsön kötvény valori-
zálásával nem várhat, mert e ténykedésével a 
termelést előmozdíthatja 

Bízom a valorizáció közeli bekövetkezésé-
ben, hisz az állam az általános és arányos teher-
viselés elvén állva, nem kívánhatja, hogy a há-
borúból kifolyólag a hadikölcsön tulajdonosokat 
az eddigi elszomorító helyzetből ki ne emelje. 

Ha az állam a terheketaz adófizetők között 
egyenletesen felosztja, kötelezettségének meg 
felelhet és valorizálhat 

Kőszegi hadikölcsön tulajdonosok támogas-
sátok a valorizálás iránti akciót, a valorizáció 
szükségét hirdessétek állandóan. 

A KSE intézőbizottsága junius hó 17-én, 
csütörtök este tartja legközelebbi ülését klubhelyi-
segében. Mivel több fontos ügy kerül tárgyalásra, 
felkéretnek ugy az intéző-, mint fegyelmi bizott-
ság tagjai az ülésen teljes létszámban való meg-
jelenésre. 

S P O R T 
Kőszegi S E —Magva róvá r i T E 2 :1 (1:0). 

Eredetileg a pünkösdi ünnepekre volt hi-
va'alos sz MTE csap tta, de mint legutóbb már 
ismertettük, lemondták jövetelüket. Hocrv mégis 
elegot tegyenek a KSE meghívásának, Űrnapján 
vendégszerepeltek városunkban. Sajnos, az esős 
időjárás gátolta a csapatokat legjobb tudásuk 
kifejtésében, de ennek dticira megállapíthattuk, 
hogy az erős fizikumu játékosokból álló MTE 
csnpata jó együttesnek látszik. Legjobb része a 
védelem, ólén Sípossal, míg csatársora csak a 
mezőnyben ura a helyzetnek és bár minden tagja 
jó lövő, a kapu előtt csődet mondott tudomá-
nyuk. A KSE csapata derekasan küzirttt mind-
végig és ezért az adott helyzetben megérdemel-
ten győzött. A csapatból Spindlbauer, Pojdesz I. 
s Blazovits volt jó. Az első gólt, Márkus lövését, a i 
egyik magyaróvári játékos saját bálójába továb-
bította az első félidő kezdetén és ebben a fél-
időben a KSE támadott többet. A második fél-
idő elején Hani lövi a má«odik uólt, mely után 
a KSE erősen visszaesik, ennek dacára az MTE 
jobbkötője révén csak szépíteni tud az ered-
ményen. Czec.ely kifogástalanul bíráskodott. 

Biratsáqos merkózes a sporttelepen Ma 
délután 4 órai ke. dettel barátságos mérkőzést 
játszik a helybeli Építőmunkások csap*ta a 
Szőllósi Leventék csapatával. Belépődíj nincs. 

A Papai FC vezetősége a mai napra meg-
állapodott K S E — P F C kupamérkőzést lemondta. 
Tekintettel, hogy Körmend és Sárvar egyleteitől, 
kikkel a KSE tárgyalt, tegnap e«tig kielégítő 
válasz nem érkezett, igy a KSE első csapata 
ma pihen. 

Magas íróasztal cseresznyefából eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A Dorner Ferenc tulajdonát képező 

Wiiibscksr-fels 

k ő b á n y á b a n 
minden mennyiségben kapható 

építkezési és útburkolatra 
alkalmas kő. — Előjegyezni lehet 

Dorner Ferenc vendéglosnel 
Kőszeg, Kirély-ut. 

Egy plüssel bevont uj rézrudas 

diván és egy fotel 
(ággyá átalakítható Schőberl) 

egy uj fehér gyermekágy 
vasból, rézdissxel 

és több ablakra faredöny 

beszerzési áron alul eladó 

Pollák Miksa 
kárpitosaesternél, Széchenyi-utca 3. 

Ugyanott mindennemű kárpitos-
munkák a házon kivül es vidéken 
is elfogadtatnak a legolcsóbban. 

STÖLZLE-FÉLE 

ULTREFORM 
a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. tartására 

Pk. 310 1926. 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX t. c. 102. illetve az 1908. évi XLI. 
t. c. 20. §-a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a kőszegi kir. járásbíróság-
nak 1925. évi 312/3 sz. végzésé követ-
keztében Dr. Szovják Hugó kőszegi ügy-
véd által képviselt Táncsics György Ta-
vára H.59Ö.000 K s jár erejéig 1926 evi 
április hó 9-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
10,250.000 koronára becsült ingóságok, 
u. m. bútorok, zongora nyilvános árve-
résen eladatnak — Mely árverés a kő-
szegi kir. járásbíróság Pk 673/1926. sz. 
végzése folytan 8.595.000 K, tőkekövete-
les ennek 1925. évi december hó 18-tól 
járó 18" o kamatai és eddig összesen 
1,528 750 kor. bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, Kőszegen, Pammer-utca 
6 szam a alperesek lakásán leendő meg-

kapható minden szakmabeli üzletben. 
Kívánatra ingyen ismertetfl szakácskönyv. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor; Vasárnap, junius 6-án : 

j R í R o r d o k l e á n y a 
Filmjáték 5 felvonásban. 

A főszerepben ANNA N I L S ü N 

Vihar után 
A szerelem románca 5 felvonásban. 

A főszerepben NORMA HAYDEN. 

Egy uj hidas 
keményfából eladó. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Mindenesleány fiSSSSlfi'ífiK! 
sel . Cim a kiadóhivatalban. 

M f t - j é g 
minden mennyiségben (akár fél 

tömb ia) kapható a 

kőszegi jéggyárban, 
Megrendelhető: 

• gyárban, Mayer János ven-
déflAsnél és e lap kiadóhi-

vatalában is. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
leányunk ill. testvérünk 

Szaufnauer Margit 
elhalálozása alkalmából jóleső rész-
vétüket nyilvánítónak, valamint az 
utolsó útjára elkísérték nemkülön-
ben a koszorú- és virágadomá-
nyokért és különösen az ev. leány-
gimnázium tanári karának és nö-
vendékeinek ezúton mond köszö-
netet 

Kőszeg, 1926 junius 4. 
A gyászoló család. 

Nyomatott Rónai Frigye* könyvnyomdájában Kfazeiren. 

1926. évi junius hó 11. napjának 
délelőtti 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy 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 ingóságokat mások is lefoglaltat-
ták, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverést az 1881 évi LX. t. c. 180. 
§-a értelmeben ezek javára is elren-
delem 

Kőszeg 1926. május 21. napján. 

Tőtőssy Endre kir. bír. vegrehajtó. 

Szántóföld árverés. 
F. hó 13-án d. e. 11 órakor 

2drb. Hosszugubahegyi szántóföldet 

magánárverésen irodámban eladok. 

Dr. Stúr Lajos 

ügyvéd 

4 Kte.otf éa Vidéke 1926. junius 6. 
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