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A magyar ipar védelme. 
A Gyáriparosok Országos Szövetsége most 

tartotta huszonnegyedik évi közgyűlését, amely-
nek lefolyásáról három beszédet kell kiragadnunk, 
amelyek nemcsak a szó tiszta varázsával, hanem 
a gyakorlati érzék aranyközéputjával mutattak rá 
arra, hogy a magyar iparnak mi a múltja, milyen 
helyzetben van ma. hogyan kell védekeznie a 
jövőben okos kereskedelmi szerződések által, 
azok ellen az akciók ellen, amelyek kívülről a 
szépen zsendülő magyar ipar letörésére törek-
szenek. Hegedűs Lóránd, Fenyő Miksa és Gratz 
Gusztáv neve jól ismert iparunk és gazdasági 
életünkben s ennek a három kiváló férfiúnak a 
szavaira valóban okunk van felfigyelni. A magyar 
ipar az utolsó évtizedtkben bámulatos magasba-
szökést mutat, de jött a minden bajok eredője, 
Trianon s ennek a békeszerződésnek reánk erő-
szakolt cikkelyei a legfeltűnőbb rombolást a 
magyar ipar terén akarták elvégezni. Ma már 
látnivaló, hogy a győztesek győzelme pyihussi 
volt, a diadalmámorban tobzódó Franciaország 
ma épugy külföldi kölcsön után sóvárog, mint 
poraiból megelevenedett Csonkamagyarország 
annakidején. Azt hisszük itt van már az ideje, 
hogy a győztesek is rájöttek rettenetes botlásaikra 
s a bűnök Pandoia-szelencéjét, a békeszerződé-
seket reviziá alá veszik. Nagy örömmel vettük 
tudomásul, hogy a Gyáriparosok közgyűlésén is 
rámutattak a trianoni békeszerződés mérgező 
voltára, mert ez a figyelmeztető felszólalás azt a 
komoly irredentizmust szolgálja, amelyikkel a 
hibákra való figy^em felhívás utján több ered-
ményt érhetünk el. így fel kell hivnunk a külföld 
figyelmét arra, hogy a cseh politika keleteurópai 
Locarnót sóvárgó magatartása mindaddig nem 
szolgálja a nemzetek közötti béke útját, amig a 
magyar munkát, a magyar termelést lehetetlenne 
akarja tenni. Különösen a magyar iparra vár nagy 
jövő, amikor a minket környező államok részéről, 
elsősorban Csehország felől azt tapasztaljuk, hogy 
mezőgazdaságunk terményeit akarják a kereske-

Csendörök az éjszakában. 
Irta: Herold Gyula cs.-fhdgy. (3) 

— Miféle hang volt az ? 

— Nem volt nz kérem sem emberi, sem 
állati h m g . 

Mi az urammal azokra a különös h;ingo'<ra 
oda mentüuk ahhoz a kis ablakhoz s kitekin-
tettünk a romok felé. Alig álltunk ott egypár 
percig, amikor . . . 

Az asszony hirtelen rémülve hallgatott el. 

Abban a pillanatban kívülről valami st 
játszerü bugó hang hallatszott. Egyro eröseb-
ben és a messziről előtörő vib >r üvöltéséhez 
hasonlított. Majd ugy látszott, mintha valami 
tülök sivalkodna a levegőben. Búgott, hullám-
zott egy darabig, azután csend lett. 

Molnárné halálsápadtan meredt az előtte 
ülő két csendőrre. 

— Hallották — susogta reszketve. Ez az 
a hang! — és kezével eltakarta az arcát. 

A váratlan ós kísérteties h ing , épen ennek 
-a kísérteties mesének a közepette,^egy pillanatra 
még Lukácsot is lenyűgözte. ő sem hallott 
m('g ilyet soka életében. Lopva rátekintett jóval 
fiaUlabb társára s annak a szeme zavartan ta-
lálkozott az övével. Da a másik percbeu ir^r 
Összeszedte magát. 

— Ugyan, Molnárné asszony, ne ijedezzék 
már annyira. Bizonnyal valami siterb hajó tül-
két odaát. 

— Nem, nem — tiltakozott a nő — ege 
szen más hmgok ezek. Higyje el nekem, az 
elmúlt éjjel is ép ilyen volt . . . ós borzadvH 
tekintett az ablak félé. 

Lukács követte uz asszony tekintetét ós 
megkérdezte, mi v»;n ottV Lát valamit? 

— Semmit I Hanem az elmúlt éjjel, ami-
kor a hangok megszűntek, s feje benézett az 
ablakon . . . 

— A feje? Kinek a feje? 
— A Simeoné . . . a kerülőé. 
— Mit mond ? 

— Igen, igen! Az urain is látta. Ott áll 
tunk épen az ablaknál. É i amikor megszűntek 
azok a külünöa hangok, — hirtelen mogjelent 
előttünk a Simeon feje. Az arca sárga volt, 
miiit a halotté. Da azért mindketten ismertük. 
Hitet tennék ró, hogy az ő feje volt. 

— Aztán? . . . Aztán? . . . 
— Hát amilyen hirtelen jött, oly hirtelen 

el is tűnt. Nem ment az lábon, hiszen mondom, 
hogy épen csak a feje volt. 

— Csak a feje? — Hát a testét egyikük 

sem látta ? 
— Nem volt annak te6te, uram! — Ugy 

libegett az a levegőben, pusztán. Még most is 

ráz a hideg tőle. 
A csendőrnek hirtelen világosság gyúlt az 

agyába. Eleinte egy ijedt nsszony rémlátósának 
tartotta az ogész históriát. 

Most látni kezdett. 

— Az ördögbe is, Molnárné asszony! — 
kiáltó felegyenesedve — ha igaz az, amit maga 
mond, akkor unnak a fele sem tréfa. 

— Hogy igaz e? Olyan igaz, uram, hogy 
én a férjemmel már holnap el is hagyom ezt a 
helyet. Isten tudja, hogy mi lesz velünk ha el-
megyünk, de én ós a férjem készebbek vagyunk 
a legnagyobb nyomorba jutni, semhogy itt ma-
radjunk még tovább is. Itt már nem lebet ki-
tartani. Gergely azért ment be Moldovába, hogy 
bejelentse távozásunkat, hogy semmi áron sem 
maradunk itt meg. 

Egy darabig csend lett. Ki-ki a maga gon-
dolataival birkózott. 

Később Lukács odafordult az asszonyhoz. 
— Tudja mit, Molnárné asszony. Ha Ger-

gely reggel megjön, birja rá, hogy legalább még 
egy napig maradjanak itt. Aztán, ha napköz-
ben erre járókkal beszégetnek, ne szóljanak 
ezekről a dolgokról senkinek se. Azt se, hogy 
el akarnak menni. Mi most pihenuónk itt vagy 
két órát. Maga csak feküdjön le, majd szólunk 
ha elmegyünk. — Aztán estére, alkonyat után 
visszatérünk. Majd rávadászok én arra a kisér 
tetre, aztán ha agyszer szembe állunk egymás-
sal, majd elveszem én a kedvét kisértősdit ját-
szani, ha száz lelke lenne is ! 

• 
Alkonyodott. 
Derengő, kétes szinü árnyak szállingóztak 

s r*»jt*»lme« ^ fo lyam f»l»t». irt ucrvnsrtlván 

Minden vasárnap és ünnepnap cigányzene a Mulatóban. 
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delem életében tönkretenni. Magyarországnak 
olyan ipari erőre kell szert tennie, hogy ne legyen 
kitéve az egyes államok kénye-kedvének. Ma 
már nincs szükségünk csupán érzelmi alapokra 
épített tulipánmozgalmakra, mert a magyar ipar 
tud versenyképes produktumokat felmutatni. Sokat 
hangoztatják, különösen agrárkörökben, hogy 
Magyarország mezőgazda állam. Hegedűs Lóránd 
statisztikai adatokkal mutatta ki a GyOSz köz-
gyűlésén, hogy megcsonkításunk folytán agrár 
jellegünk százalékveszteséget szenvedett, mert 
lakosságunk Trianon előtt 58.8 s azután 55.8%-a 
élt őstermelésből. Ez az aranyeltolódás bizonyos 
tekintetben szerencsésnek is nevezhető, mert 
sokkal előnyosebb egy országra nézve az a kö-
rülmény, hogyha nyers terményeit, amiben hazánk 
bővelkedik, maga fel is tudja dolgozni. Az ipar 
fellendülése során nem leszünk kitéve annak a 
háború előtti helyzetnek, hogy a magyar nyers-
terményeket ki kellett küldenünk külföldre fel-
dolgozás helyett, hogy azután mint kész ipar-
cikkeket súlyos áron visszavásároljuk. Ha a Kár-
pátok medencéjét Trianon darabokra nem tépi, 
a magyar iparnak szinte szédületes fejlődését 
lehetett volna, talán már napjainkban megérni, de 
a jelenlegi szomorú napok se vegyék el kedvünket 
attól, hogy megmaradt területünk n addig is, amig 
az integrális haza birtokába jutunk, a legvirágzóbb 
fokig igyekezzünk" cmeliti iparunkat. 

Állatvédelem. 
II tcá .k agrikultur állam s így nekünk 

elsősorban id a mezőgazdaságnak okszerű inté-
zése s az egyre s?nporodó akadályoknak, ne 
hé/sógeknek sikeres leküzdése által kell i gar-
dának jövedelmét fokoznia. 

A magyar fold oly kövér, hogy megfelelő 
munka és szorgalom mellett hatványozott trr-
mést ad. Ezen munkában nagy, mondhatni ki 
száffiithatatlan segítségére vaunak az állatok, 
melyek azért teremtődtek, hogy HZ embernek 
munkatársai és sz emberi erőt felülmúló teen 

dőkben segítőtársai legyen. Azért kell tehát 
az állatokkal szemben Fz*ret?ttel, megbecsülés-
sel lennünk, őket védelmezni, ápolni s ugy te-
kinteni, mint akármelyik cselédet vagy nap-
számost. 

A család, h i nem kúpja meg a rendes táp-
lálókát, fizetését, odább áll, vagy n̂ -tn dolgozik. 
Az a dolgozó marh i vagy ló nem ellenkezik; 
kifáradt, sokszor a szerszámtól véresre feltört 
testét a nap bármt-ly idejében odtkötteti a sze-
kérhez, az ebéhez, a boronához és dolgozik gyak-
r ui étlen-szomjaro, az ostorcsapások alatt némán 
míg össze nem rosk id. A lelketlen g-izda pedig 
gyakran megfeledkezve emberi mivoltáról, még 
az abrakot is magvoja állatjától, űzi, hajtja a 
mellérei delt munkatársát, noai törődve mással 
mint önös érdekével, a haszonnal á a várható 
nagyobb jövedelemmel. 

Az állatokkal váló durva bánásmód, azok 
í rósz ikos zaklatása, kínzása elvadítja az emberi 
jeilo.net. Sok tyranu-.ról j 'gyez?e fel a történet, 
hogy uz állatodon k r,dte a kegyetlenkedést, az 
öldökkst. XV . Li jos gyermekkorában a verebek 
kínzásában is gyönyörködött s mint uralkodót 
népé iek kétségbeejtő nyomora sem tudta meg-
indítani. Számos példát hozhatnék fel arra nézve, 

: hogy miiy kogyetlun gvilkos lett sok olyan 
; gyermekből, aki kis korában az állatok kinzá-
í« iban lelte örömé'. Ezért már az iskolában kel-
lene a műveltséggel és ennek körébe vágó in-

j tózményekkel firorntbbá, lágyabbá csiszolni az 
:ümb<rí lelket és útját v4gni a nyers szenvadőly-
i bői fakadó durvaságoknak és eiőslakosságoknak. 

Az állatvédelem célja tehát hogy szelí-
dítse az emberi jellemet s ápolja benne az álla 
íoK iránt tartozó szeretet nemes erényét. 

Az állatvédelemnek fontos nevelési hutá-
sát, de különösön a gazdasági nagy fontosságát 
a nyugati nép^k már régebben felismerték és 
kellően értékelték. Minden községnek megvan 
a maga állatvédő egyesülete, melynek műkö-
dése bámulatos ered nényoket mutat fel. Sze-
lídebb ott a népek lelkülete, jobb az erkölcsük, 
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nem találkozunk ott állatkínzással, sőt az em-
ber elleni merényletek miatt is kevesebb lakója 
vau ott a börtönöknek. Gazdasági tekintetben 
meg nagyon is szembeöltő a haladás Virágzóbb 
ott az állattenyésztés, intenzivebb a földmivelós 
és igy nagyobb az anyagi jólét is. 

Boldogult Chernel István, városunk nagy 
szülötte, mikor az állatvédelemről beszéltünk, 
mindig azt hangoztatta, hogy nálunk elsősorban 
népünk szilaj természetének szeliditésére és er 
köleseinek javítására van szükség, csak azután 
beszélhetünk nekik állatvédelemről. Hogy tehát 
nálunk az állatok biztos védelme megalapoztas 
sék, gondoskodni kell a nép tudatlanságának 
és a társadalom közönyének eloszlásáról. 

Mezőgazdáink nagy része még a leghssz 
nosabb háziállatait sem tudja kellően értékelni, 
annál kevésbbé van fogalma arról mily óriási 
hasznot hajtanak nekik az éneklő madarak, 
amelyek egy része a szántóföldek gyom és 
dudvamagvait szedegetik fel, hogy ki ne kelje 
nek s el ne nyomják a vetést, a másik része 
pedig a löldbői előbújó pajorokat, férgeket irtja 
millió számra. A madarak egy másik része meg 
milliárdnyi hasznot okoz a hernyók pusztitásá 
•al. Nem érdeuaes ezeket az állatokat védel-
münkbe venni? — Dehogyisnem. Kötelessége 
lenne ez az iskolának, a társadalom mindeu 
rétegének, minden tagjának, a hatóságnak és 
egyeseknek egyaránt. Ha ezek megteszik az 
eezme érdekébeu kötelességüket s tudásukkal 
belevilágitának a nép sötétben tapogatódzó kö-
zönvébe, ugy rövid idő múlva e tekintetben is 
utolérjük az előttünk példa gyanánt álló nyu-
gati nemzeteket. 

Nem térhetünk napirendre a közelmúltban 
Kőszegfalván a népünnepélyen történt kakas-
kínzás felett. Gyűlölettel értesültem az állatkín-
zás eme megbotránkoztató tényérM s utálattal 
gondolok ama suhancokru, akik ezt a vérlázító 
aktust bemutatták s sajnálom azokat, akik ezt 
röhögve végigi ézték, ahelyett, hogy közbelépé-
sük által ennek a brutális mulatságnak gátat 
vetettek volna 

A kihágási büntető törvénykönyv 86 § a 
kimondj*, hogy aki nyilvánosan, botrányt okozó 
módon állatot kinoz vagy durván bántalmaz, 
úgyszintén aki az állatkínzás ellen kiadott ren-
deletet vagy szabályrendeletet megszegi elzá-
rással ós pénzbüntetéssel büntetendő. 

két sziklafal közé zárva folytatja örök útját a 
tenger felé. 

A fantasztikus alakú sziklák és titokzatos 
mélységek felé lassan, lassan rászállt a novem-
beri éjszaka csüggedt homálya. 

Fönt, magasan, a hegygerincen, utatlan 
utakon a cserjék és törmelékek között két fe 
kete pont mozgott lefelé. 

Lukács volt. meg Oláh, a társa. 
Órák teltek el, amíg a két csendőr leeresz 

kedett a hegyről és elérte a romokat. Pedig 
folyton jöttek. Csakhogy néma kitaposott hegyi 
utakon, hanem a csaknem járhatatlan hegyol-
dalon másztak lefelé. A fás helyeken és a sürü 
mogyoróbokrok között pedig teljes volt a sötét-
ség, ugy hogy osak tapogatódzva haladhattak. 

De háta fáradság nem veszett kárba, mert 
teljesen észrevétlenül, senkitől sem látva jutót 
tak el az omladékhoz. 

Egy kiugró fal tövében Lukács megállt. 
— Itt maradunk — 6ugta csendesen. Meg-

törölte izzadt homlokát s leült egy lapos kőre. 
A társa odahúzódott melléje és hallgatott. 
Telt az idő. 
Lukács előhúzta az óráját. 
— Tizenegyre jár — mondta halkan. Egy 

jó órát várhatunk még. 
— Hát ha ma már korábban jött a kisér-

tet és már el is távozott — kockáztatta meg 
a kérdést Oláh. 

(Folytatjuk.) 

A földmivelésügyi miniszter 24665—1901. 
és 887—1912. sz. körrendelete szintén kihágás-
nak mirösiti az állatkínzást s meghagyja a ha 
tóságoknak, hogy az állatkínzást a rendelkezé-
sükre álló módon és minden eszközzel, vala-
mint a törvény teljes szigorának alkalmazásával 
büntessék. 

Nem tudom a rendőrséghez avagy a vá 
rosi hatósághoz tartozik e ez a kihágás, biza 
lommal elvárjuk, hogv e durva állatkínzásért a 

'lelketlen suhancok méltó büntetésüket elvegyék. 
Egy megbotránkozott. 

I I I I C E K . 
U g y s z e r e t n é k ! . . . 

H I R D E T M É N Y E K . 
6402—1926. Közhírré teszem, hogy HZ 1925 

XVI I I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon húz birtokost, aki házát 1926. óv folyamán 
kizárólag saját költségén tataroztatja s ezek 
összege az 1926 évi házadó alap 20'/o át el 
érik vagy meghaladják. A tatarozási munkálat 
megkezdés előtt 8 nappal a városi sdóbivatal 
ban bejelentendő, hol a további útbaigazítás is 

j megadatik. 

6840—1926. sz. Felhívom a táviida és táv-
beszélő vezetékek mentén f«?kvő föld vagy telkek 
tulajdonosait, hogy a vezetékek közelében levő 
fákat sürgősen oly módon gulyaztassák le, hogy 
a fagalyak és a távirdavezeték között legalább 
egy méter hézag legyen. 

6877—1936. sz. Közhírré teszem, hogy f. 
évi junius hó végén egy értékesebb sárgatarka 
vizslakutyát fogott el a gyepmester. Felhívom 
a tulajdonosát, hogy 8 napon belül jelentkezzék 
a polgármesteri hivatalban, mert ellenkező eset-
ben elárvereztetem. 

6787—1926. s-'. Tekintettel arra, hogy a 
M< xikó dűlőben f jHvő városi földek bérlete f. 
évi szeptember hó 30 áu lejár, felhívom mind 
azokat, akik a jövő bérleti időben bérletre igényt 
tartanak, hogy legkésőbben juMus 15 ig jelent 
kezzenek a városi számvevőségnél. Tekintettől 
arra, hogy közérdek és hogy a bérlet kérdése 
mielőbb elintézést nyerjen, a legnyomat^kosab 
ban felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy 
ezen jelentkezési határidőt tartsák b<\ mert az 
semmi krrülmények között nem lesz meghosz 
szabbitva. Ugyancsak felhívom a jelenlegi bérlők 
figyelmét arra, hogy ők is tartoznak jelentkezni, 
mert ha a jelentkezést elmulasztják, nem kap 
hatnak földet. 

6939—1926. sz. Közhírré teszem, hogy a 
város saját kezelésében levő szántóföldek zab 
terméséi ek részben történő aratása folyó évi 
julius hó 18 án délelőtt 10 órakor fog a város-
háza tanácstermében nyilvános árverésen ki-
adatni. Érdeklődők felvilágosítást a városgazdá-
nál nyerhetnek. 

6576—1926 sz. Közhírré teszem, hogy 
Kőszeg szab. kir. r. t. várost érdeklő 1926. évre 
szóló községi közmunkaváltág kivetési lajstrom 
a városi adóhivatalban julius hó 11-től 15 napi 
közszemlére van kitéve, mely idő alatt bárki 
által betekinthető s esetleges észrevételei be-
adhatók. 

Ugy szeretnek én 
ott lenni m á m a ! 
Ugy hiv, vonz az a 
temető engem! 
Körülölelne 
százados árnya 
s a távol múl tba 
merengene lelkem! 

Ismert utain : 
sirok közt, ahol 
az elmúlásnak 
jele beszel, int . . . 

Rájuk vén fáknak 
bus ága hajol 
diszük lehullt már, 
elhervadt megint ! -

Felkeresném azt 
az árva halmot, 
ahol jo Atyám 
husz éve pihen! 
. . . Megöntözgetném 
könnyel a hantot, 
szivem virágit 
rajt' hinteném el ! . . 

Oh mily' jó volna 
reá boru ln i ! 
S igazán szivből 
könnyezni ot tan! . . . 
És megint ú jból 
gyermeknek lenni 
hivőnek, jónak, 
amilyen voltam . . 

Ugy szeretnék én 
ott lenni máma 
százados temető : 
emlékek kert je! 
Ugy hiv, ugy vonz most, 
s vár engem — érzem, 
Atyám sirhalma, 
Korhadt keresztje! 

Ah, de hiába, 

itt kell maradnom 

a kötelesség 

fogva tart engem ! . . . 

De mire kondul 

az est harangszó 

imádság szárnyán 

Hozzád száll — lelkem ! 

Schu l t z Imre . 

6934—1926. sz. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét arra, hogy a felsőbb hatóságokhoz be-
érkezett jelentések szerint egész Dunántulon a 
burgonyák burgonyavész nevü betegsége roha 
mosan terjed és ha nem védekezünk ellene, 
katasztrófális bajt okozhat. A legnyomatékosab 
ban felhívom a gazdákat a védekezésre, amely 
sikeresen végezhető a 2°/t os bordói lével való 
permetezéssel, tehát ugyanoly módon, amelyet 
a szőlő peronoszporája ellen használunk. A per-
metezéshez azonnal hozzá kell látnunk, mihelyt 
az eső után a lombozat megszáradt. 

J a m b r i t s La joa polgárra Mt t r 

Az ailami tanítóképző iskola részére a folyó 
ho 8 án, c&ütörtőkön délután megtartott rendkí-
vüli városi közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
megszavazott hntezer négyszögölnyi telket, nyolc-
százezer falitéglát, épitési követ, fövényét és 
homokot teljesen ingyen. A közgyűlés elég láto-
gatottságnak örvendett és mindeniti szívesen 
hallgatta a polgirmester referádájit a tanító-
képző megszerzése és felállítási ügyében. A köz-
gyűlést megelőzőleg megtartott gazdálkodó és 
pénzügyi ulé-ben Rólh Jenő és S'ova Ferenc 
bizottsági tagok szóltak elismerőleg a polgár-
mester tovékenykedéséről. A közgyűlésnek még 
egy tárgya volt, Jambrits Lajos nyu/. tanitó 
illetőségi ügye, akit felvettek a város kötelékébe, 

A kőszegi kath Legenyegylet közgyűlésén 
a réti tisztikart választották meg. L'j alelnök 
lett Ederits István. A válas/.troány elnökéül dl . 
Freybergnr Jenő ügyvédet, tápjaiul Bikos József 
bognárt, Csánits Sándor építészt, Dömötör Uyula 
ipartestületi elnököt, Fuch9 Étidre dr. aljegyzőt, 
Gáspár János káplánt, Kovács Lajo* karmestert, 
Lendvay Lajos gyógyszerészt, Szelinger Dezső 
sörgyári igazgatót, ifj. Szilágyi Arthur fényké-
pészt, Szunyogh Xav. Ferenc dr. bencéstanárt, 
Tormann János káplánt és Végh János vonal-
felügyelőt választották meg Rendező Borbás 
Imre lett. 

Az öreg bencesdiakok kerti mulatságat az 
elmúlt vasárnap az eső miatt nem lehetett meg' 
tartani és azért szeptember elejére halasztották 
el. Ez természetesen baj a Jurisich cserkészekre, 
akik a Nemzeti Nagytáborba akartak támogatást 
kapni a jövedelemből. De zavarukból kisegítette 
őket Jambrits Lajos polgármester, aki nagyobb 
összeget juttatott mind a két csapatnak, hogy 
elmehessen a táborba. Reméljük, hogy az ifjúság 
barátai közül még többen akadnak, akik a tá 
borba indulásig adományaikat eljuttatják Szu-
nyogh Ferenc parancsnokhoz. 

Zaroünnep az ovodában. Mult vasárnap tar-
totta meg az egyleti ovoda ezévi záróünnepét, 
amelyen dr. Schneller Aurél elnök és Kühn 
János gondnokon kivül mintegy 100 főnyi kö-
zönség vett részt. A gyermekek bájos szavala-
taikkal elragadót nyújtottak. Az óvónők valóban 
emberfeletti munkát végeztek ezidén is. Az ünnep 
végeztével az egybegyűlt közönség az ovoda 
fenntartásához 291 000 koronát adott össze, a 
miért ezúton is köszönetet mond a vezetőség. 

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

Országot kirakodo- és állatvásar Kőszegen. 
A legközelebbi országos kirakodó- és állatvásár 
julius hó 19 ón, hétfőn lesz megtartva váro-
sunkban. 

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

vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű és mindenki 

által legelsőnek elismert IGMANDI keserűvíz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál már fel pohár langyos IGMÁNDI keserűvíz elég. 
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<926 julius 11- v « 
szeg és Vid k 

A budapesti Andrássy uti Snnhaz művészéi 
Kőszegen a Mulatóban julius 16 án, pénteken 
este V/,9 órakor vendégszerepelnek. A főváros 
népszerű színművészei: Boross Géza, Kondor 
Ibolya, Czobor Ernő, Fekete Pál és Komjáthy 
Károly országos köruljuk alkalmával egy estére 
felkeresik városunkat is, hogy az Andrássy uti 
Színház idei válogatott műsorával 3 órán át 
felejhetetlen estét szerezzenek műpártoló közön-
ségünknek. Fodor László, Szenes Béla, Zágon 
István, Bék< ffy László szenzációs idei sláger 
darabjain kivül Boross Géza. Kondor Ibolya, 
Fekete Pál, Czobor Ernő a legmulatságosabb 
maganszátnokkal is szerepelnek. A műsor minden 
száma csupa vidámság és csupa kacagás. Aki 
három órán át nevetni akar, az siessen jegyét 
megváltani Ró ih Jenő könyvkereskedésében. Az 
eiőadás minden körülmények között meg lesz 
tartva. 

A cserkeszek táborba indulasa ju'iuá 12 én 
hétfőn este lesz. Este Vj8 órakor tisztelgés a 
bencés székház előtt, utána indulás a vasúthoz. 
Kivánjuk, hogy ez a kis csapat a cserkészver-
senyben diadalra vigye Kőszeg város színeit, 
melyet Pesten 150 csapattal szemben képvisel. 

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

Lilly S. J. hangversenye. A julius hó 20-ára 
tervezett hangverseny Lilly amerikai zongora 
művész tavalyi siKereitjuttatja eszünkbe. Szinte 
felejthetetlen est volt az a leánygimnázium disz 
termében. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 
kőszegiek a temparamentumos játóku amerikait 
megszerették, de az a körülmény, mely őt ismét 
elhozza városunkba viszontszereteten alapszik. 
Szivébe zárta a szabadság országának e nagy 
fia csonka hazánk népét, zenéjét és Kőszeget. 
Az elmúlt téli szezonban kizárólag magyar szerzők 
műveiből Atlantic Citiben és más városokban, 
valamint a rádión hangversenyeket tartott és 
mindenütt fényes sikert aratott. Da vetített ké-
pekkei illusztrált előadásokban is ismertette 
C60űka hazánk kulturájátaz Unió több városá-
ban. A magyar zenét Mohr Jenő zongoramű vész, 
volt mestere kedveltette meg vele, s ime a 
magyar zenéből kiáradó varázs, mely a magyar 
lelkeket mindenkor kiragadja az anyagi gondok-
kal telt mindennapi életből s rövid időre egy 
magasibb lelki világba ringatja át, csodákat 
müveit az idegen nyugati nép lelkében is. így 
lön Lilly S. József a magyar zene egyik apos 
tola kint Amerikában és a nyugati zene egyik 
hirdetője nálunk, mert programmjában kizárólag 
amerikai szerzők darabjai szerepelnek, melyek 
eredetiségükkel ép oly lebilincselők, mint a mi 
zenénk külföldön. A gazdag műsort változatossá 
teszik Höllriegel Györgyné és Szarvas István 
baritonista énekszámai. Jegyek elővételben Róth 
Jenő könyvkereskedésébén és Kiiment Gyulánál 
kaphatók. 

Az állami taniHuepzöbe már eddig is több 
mint húszan jelentkeztek a polgármesternél, akik 
valamennyien kőszegi fiuk. A polgármester ismé-
telten felhívja a szülőket, illetve az érdekelteket, 
hogy felvétel végett még mindig jelentkezhet-
nek nála, mert elsősorban kőszegi fiuk nyernek 
elhelyezést és ha ezekből nem telik ki az első 
évfolyambeli 40 létszám, ugy azt vidékiekkel 
töltik meg. A végleges felvétel és beiratkozás 
iránt az intézet igazgatója fog intézkedni, aki 
előreláthatólag még e hó folyamán megérkezik 
Kőszegre. 

Tüdibetegeknek, gyomor-, sziv , vese , vér-, 
női bajban szenvedőknek teljes kigyógyulásához 
megküldi uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Balog Géza v. kórházi főorvos gyógyintézete: 
Budapest, Gróf Zichy Jenő utca 23. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „Rádiumkenőcs", mely 
minden fájdalmat megszüntet. Levélre felel. 

A kereskedelmisták táncmulatsága. A szom-
bathelyi kereskedelmisták végzett kőszegi nö-
vendékei, értesülésünk szerint, ezidán is meg-
rendezik a elmúlt években oly jól sikerült mu-
latságukat, mely iránt már előre is nagy az 
érdeklődés. 

ítéletidő Zalában. Nemcsak nálunk, másutt 
zivataros idők járnak. Kiskanizsán tegnap 

három helyen is lecsapott a villám s a felhő-
szakadás mérhetetlen kárt okozott. Szepetneken 
a mult vasárnapi viharos időnek több százmilliós 
tűzkára van. Sümeg és Kanizsa környékén is 
valóságos Ítéletidők járnak. 

A kőszeg—kirchschlagi vasút ügye ismét 
aktuális. A mult héten Kirchsohlagban Kalten-
ecktr polgármester elnöklete alatt egy előkészítő 
bizottság alakult, amelyben az összes érdekelt 
községek kiküldöttei résztvesznek. A burgen-
landi kormány teljes erejével lámogatja a moz-
galmat és az előmunkálatokra 300 millió koronát 
kiutalt. Ezúttal a mozgalom jó kezekben van 
és alapos a remény, hogy a vasút meglesz. A 
tervezett irány Ratter*dorf— Aspang. A költség 
135 milliárd korona. Ez a vasút Kőszeg váro-
sára rendkivül fontos ós felhívjuk a vezető körök 

I figyelmét, hogy kapcsolódjanak be a mozgalomba 
és támogassák. 

A szociáldemokraták kőszegi alakuló gyűlését 

elutasította a rendőrfőkapitányság is, melynek 
elutasító véghatározatából érdemes ideírni néhány 
indokolást. A többek között azt mondj i : Nem 
volt engedélyezhető a kért gyűlés, mert Kőszeg 

i városban a keresztényszociális eszmének és irány 
zatnak hivei túlnyomó többségben vannak, mig 
a szociáldemokrata elveknek alig néhány köve 
tője van. Tekintettel kellett lenni a kőszegi 
keresztényszocialista tömegek magatartásara is, 
mert ezek a szociáldemokraták b'irmily színű 
szervezkedését, mint ezt több levélben is kije-
lentették, akár erőszakkal is megakadályozták 
volna, mert Kőszeg város keresztónyszociális 
talaját nem hajlandó a szociáldemokrata tóv 
eszméknek, illetve azok terjesztőinek átengedni. 
Ily körülmények között a város köznyugalmá-
nak és békéjének megóvása iudokoittá és szük 
ségessé is tette a gyűlés engedélyezésének meg 
tagadását. — A magunk részéről a helyes indo-
koláshoz semmi hozzátenni valónk nincs és csak 
örömmel konstatálhatjuk, hogy azóta az a néhány 
félrevezetett munkáetestvérünk is kijózanodott 
és nem áll többé kötélnek. 

Köszegszerdahelyen ma az önk. tüzoltóegylet 
táncmulatságot rendez 6zinielőadáesal egybe-
kötve. Szinrekerűl „A fa'u rossza" cimü nép 
szinmű Kiss Jenő körjegyző rendezése mellett. 

A nemzet halottjának nyilvánította a belügy-
miniszter az utolsó 48 as honvédet elhalálozása 
esetén, kit akkor nagy katonai pompával fognak 
utoltó útjára elkísérni. E célból a belügyminisz 
ter elrendelte a Csonkamagyarországon még 
életben levő 48 as oreghonvédek összei.ánát. 

A mult szombati nagykoazorucaka, melyet 
nemes Savraczki és Weisz tánctanárok rendez-
tek az első tánctanfolyam befejeztével, a legjobb 
erkölcsi siker jegyében folyt le. 10 óra felé már 
szépen megtelt a Mulató nagyterme a táncolni 
vágyó fiatalsággal, mikor Weisz tánctanár meg-
kezdte a tanulókkal a táncvizsgát. A látottak 
a jelenlevő közönségből a legteljesebb elisme 
rést váltott* ki, mely a tánctanárok dicséretére 
válik. Ezután megkezdőtt a szépségverseny, a 
bálkirálynő ós báikirály válasstás, szólt a szom-
bathelyi Jazz Band, melynek ütemei szinte 
emelték a táncost. Éjfél után volt a versenyek 
eredményeinek kihirdetése, mely szerint a bál-
királynő Grunner Emma, — a szépségverseny 
I. győztese VVlasits Kató ^aranylánc), II. Sáp-
hütl Manei (aranygyűrű) lett. Bálkirály Hrvoy 
Iván. Ezután folytatódott a tánc, mely reggel 
5 óráig tartott. — A jelenvolt közönség egy 
igazán kedves estély emlékével távozott. 

Telek eladás. A bencésgimnázium melletti 

telkemet eladnám. Bővebbet dr. Szokol Edgár 

nénál, Somogyszentmiklóson. 

Árverések: Julius 16. 8 óra Pammer utca 
12/a. üsző. 7,1 órakor: Nagygencs, bútor, tégla. 
3 órakor: Király-ut 80, bútor. 4órakor: Ludad, 
vadászfegyver. — Julius 17. 8 órakor: Meskó-
utca 8 , benzinmotor. 9 órakor: Jurisits tér 15., 

bútor. — * 

A sok esö az állatállománynak is árt. Sop-
ronvármegye közigazgatási bizottságának leg 
utóbbi ülésén az állategészségügyi főfelügyelő 
a sok esőzéssel kapcsolatban egy általános ter 
mészetü veszedelemre hivta fel a bizottság fi-
gyelmét. Az eső megrontotta a takarmányt, az 
állatoknál csontlágyulás és angolkór fellépése 
várható. Szükséges volna, hogy a baj ellen vé-
dekezzenek a gazdák s a takarmányból hiányzó 
csonterősítő mész-vegyületeket mesterségesen 
pótolják. 

Kétmillió embert pusztított el a kolera a 
francia gyarmatokon. Statisztikai kimutatás sze-
rint a francia gyarmatokon hét hónap alatt 2 
millió ember halt meg kolerában. 

A hirtelen érkézé vihar, mely tegnap dél-
előtt városunk ós környéke felett elvonult és a 
szokottnál is bőségesebben ontotta a magasból 
a vizet, ezalkalommal olyan heves égiháború 
kisérte, hogy a szomszédos Doroszló községbén 
áldozatot is követelt. Egy hatalmas villámsugár 
levágott Balázs gazda pajtájába és azt nyomban 
felgyújtotta. Az abban elhelyezett 18 szekér 
széna ós egy létrás szekér a tüz martaléka lett. 
Városunk tűzoltósága délben kapta az értesítést 
a tűzről, miro gróf Érdődy Tamás h. főparancs-
nok egy fecskendővel és 8 emberrel azonnal 
útnak indult. Szerencsére a szélcsendnek, nagyobb 
kár a községben nem történt. 

A jugoszláv államhez optalt magyar földön 
lakó egyéneknek tartózkodási ideje e hó 15 ón 
lejárt volna, azonban mivel az ezirányban folyó 
tárgyalások még nem nyertek befejezést, további 
intézkedésig helyükön maradhatnak. 

Fegyvergyártó kontarokat jelentett fel a 
csendőrség három doroszlói legény személyében, 
kik egy rossz flóbertcsőből három darab pisz-
toly formájú idomtalan durrogtatót gyártottak 
s a kezdetleges lőfegyverekhez hasonlítanak. A 
cső hátsó nyilását vasszeggel eltömték, a csö-
vön felül egy lyukat fuitak, hol az elől betö-
mött puskaport gyufával meggyújtották. Egyik 
a három közül azonban visszafelé sült el, hát-
ravágta a bevert szeget, mely keresztülfurta a 
fegyverművész tenyerét és szétroncsolta az orrát, 
ugy hogy 48 napig gyógyuló testisértést szen-
vedett.. Ilyen körü'.ménj ek között kellett neki 
megismerni a puskapor hatását. 

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

Nyolc asszony vizbefult. Hidasnémeti és 
Nád is községek között a rendes szokás szeriot 
a lakosság csónakon jár át a Hernádon, a folyó 
túlsó partján lévő földek megmunkálására. Csü-
törtökön az egyik csónakot, melyben 10 asszony 
ült, elsodorta az áradat, nekivágta egy fatörzs-
nek ós felborította. A szerencsétlenség szinlnlye 
pontosan a trianoni határon fekszik és ugy a 
magyar, mint a cseh határőrök segítségére siettek 
a fuldokló asszonyoknak, akik kö/ül már csak 
kettőt tudtak megmenteni. A többit az ár el-
sodorta. Mindannyian több kiskorú gyermeket 
hagytak hátra és valamennyinek a férje Kana-
dában 61. 

Villámsujtott gazda. Endrefalva nógrádme-
gyei község határában egy gazdaember testvé-
rével együtt szénás szekéren igyekezett haza-
felé. Útközben vihar érte, a villám belecsapott 
a szekérbe, a gazdát agyonsújtotta, testvérének 
azonban az ijedtségen kivül semmi baja sem esett. 

Mar a szemétből is építenek házat. Szak-
férfiak régóta vitatkoznak azon, hogy mit csinál-
janak a házi szeméttel. A köztisztasági kongresz-
szuson egy német igazgató vetített képekben 
mutatta be azokat a hatalmas házakat, amelyeket 
szemétsalakból, illetőleg a salakból préselt kö-
vekből és téglákból építettek fel. Németország-
ban gyujtóanyagot is készítenek a szemétből. 

Ötven esztendő óta nem volt ilyen esős nyár 
Magyarországon. Ötven esztendő óta nem volt 
Magyarországon ilyen intenzivitásu eső junius 
és julius hónapokban, mintamilyenben részünk 
van most. A statisztikai adatok azt mutatják, 
hogy 1876 óta mindössze két esetbeD voit ilyen 
esőzés és ezzel egyidejűleg akkora vízállás a 
Dunán, mint az idén. De ez is mindössze csak 
két napig tartott és korántsem volt részleteiben 
sem ekkora mértékű, mert hiszen a Duna ma-
gassága csak épen (XX) centiméter fölé emel-
kedett, de egy esetben sem volt 640. Gombos 
táján a Duna magassága meghaladta a hidro-
gráfokat, ami azt jelenti, hogy ott olyan magas 
a Duna, amilyen még sohasem volt, vagy leg-
alább is azóta nem volt, amióta tudományos 
méréseket eszközölnek. Pontos képet természe-
tesen mindezek ellenére sem lehet adni a veté-
sekről, mert hiszen Magyarországon 2,600.000 
Katasztrális hold van búzával és 1,200 000 ka-
asztrális hold rozzsal van bevetve. Az ország 

közgazdasági élete most valóban a véletlentől függ. 

Elveszett fülbevalók. Rainer Rezsőné beje-
lentette az államrendőrségen, hogy eddig isme-
retlen módon eltűnt lakásából egy pár borsó-
nagyságú arany fülbevaló brilliánskővel, mely-
nek értéke 4 millió korona. A rendőrség a nyo-
mozást megkezdte. 
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á ú ^ ^ d ét \ 1926. ju'iu* 11. 

A gyufaalaku cukorkának további forgalom-
ban tartását a kereskedelmi miniszter ez év 
novemberétől kezdve betiltott* azzal a mogoko 
lássál, hogy a kis gyemokek az igazi gyufát 
ezzel a gyártmánnyal összetévesztik, a valód' 
gyufát is cukornak vMvc megrontják eg^s'.«é 
giiket, esetleg ui-.g Í4 mérgezik magukat. Aki 
a határidőn tu! ilyon gyufáiméorkát áruéit il'. 
forgalomba hoz, az kihágást követ el és egy 
milli'i koioua pénzbii iteiéssel sujtatik. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetrol. Szü-
l e t é s e k : Scbw ihr.fer Laj JS—Huisz Franciska : 
Franciska r. k , Kranvecc litván— Bóröczky 
Erzsébet: István ág. ev., Poltl Mugnus—Kultsár 
Anna: Iaire r. k. H a l á l o z á s o k : Török Gergely 
81 éves, bzivb^uulás, Kálmán tf vuia 56 éves, 
májrák, ozv. Kardos Lijosné 59 éves, önaitasz-
tás. Starnpf József 79 éves. aggkori gyengeség. 

®z Ó ság mu'atós száma e hé'en külön 

meglepetésekkel szolgál. A Bölcs Ribi anek 

Pusztítsuk a vertetüt! Ijesztően szaporodik. l l o .A i Zongorás Lóránt cikke, síinh\:i esetek. 

*pori, közgazdaság és ft pipás Síigs hy rajzai 

nind c>up i sláger. Mutatványszámot iugyen 

küld a Uadóhivatil, Budapest, VI., Ó utci 12. 
A budapesti ú jonnan berendezett 

„ I I K I M T Ő L " 
S Z Á L L O D A 

megny í l t 

K I D A K ' K S T 
I V . , M á r i a V > * l é r i a - u 4 . s z . 

4»»i teljesen moilern szoba, uj bútorokkal, ágynemüekkel stb. 
felszerelve, minden t-zobabjn teletón. Iliden és meleg viz, köz-
ponti intés, által iban a legkényesebb idényeket is kielégítő be-
rendezéssel. íi^velmes kiszolgáló személyzettel a n. t. közönség 
rendelkezésére all. . . „ . . . . 

Étterem, kávéhái és p .Igán étterem a hazban. — E-ténként 
elsőrangú cigányzene. Szállodánk központi fekvésénél fogva 
minden pályaudvarról percek alatt könnyön elérhető 

Felvtldgositasokal szívesen szolgai es szobaelöjcgyzéseket, 
levélbeli megkeresésre is azonnal eszközöl a 

SZÁLLÓ IGAZGATÓSÁGA. 

RU6GY ANTA-B E LY E G Z 0 K 
megrendelhetők csinos és Íz-

léses kivitelben, bármilyen 

nagyságban, gyors szállításra 

Kőszegen (Várkör 39. sz.) a 

5 5 
párja a vörös gummi-

talpu vászoncipőknek 

ezer K fehér v.szürke színben 

yy FLEXIBLE" 
gyermek varrott cipők. 

Férfi-.női- és gyermekcipők 

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

Ked-ezmenyos utazas a hatvani országos 
szantog^pbemutatóra. A Felsödujántuli Mező-
gazdásági Kamir.t arról érUsiti a g»*dikat, ho?v 
a ju ius hó 24. és 25 é j t irtandó hitv/ini orszá-
gos szántógép bemutatóra a k"i sked< Imi mi-
niszter 50% os kedvezményes u'azást engedé-
lyezett. A kedvezményes utazásra jogosító iga-

1 zolványok kiilli.ását az országos szántóg^pbe-
mu'ató rendező bizottságitól (Budip^st IX. , 
Köztelek u*c» 8 ) kell k rni. Az igazolványért 
é3 postakoltsí'g fejébm <SOOO koronát kell pénz-
ben vagy postabélye ,'bcn beküld mi. 

ÉRTESÍTJÜK i keresk dőket 

és motortulajdor os >kat, hogy 

Kö9zege'i lerakatot létesítettünk 

és gjári árakon ajánljuk l a 

autó- és 
cséplöbenzint. 

petróleum 
és n indennemü 

olajat. 
A !er*ktt 

POLLÁK SÁNDOR 
cégné l . Király-ut 6 a la t t van . 

HAZAI 

K O O L A J 1 P A R 
K. T. BUDAPEST 

E l e k t r o - B i o s k o p 
a Mulató nagytermében 

M ű s o r : Vas á r nap , j u l i u s 11-én : 

Szép Idő esetén az e l ő a d á sok ezen-

tul a ker tben lesznek meg ta r t va 

f f 
a fekete lovag. 

Drama 8 felvonásban A főszerepben 

D O U Ü L A S FAIRBANKS. 

É S A K I 8 É R Ó M Ü S O R 

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
ezentúl a szerdai napokon is tartok 
mozielöadásokat. Ludwig Béla. 

Műsor Szerda, julius U-én : 

J O L A N D A 

(A Burgundi leány) 
Filmregény 2 részben 10 felvonásban. 

A főszerepben Marion Davies 

Mindkét rész egy előadásban. 

Kiadó 
iroda- és raktárhelyiség 

valamint esry istálló a város leg-
forgalmasabb helyén. 

— Cim a kiadóhivatalban. — 

M A G V A R KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK ÁRVAHÁZA KŐSZEGEN. 

165 l92ti. sz. 

Pályázati értesítés. 
A mag* sr királji államvasutak kő-izeai á 'vah iz i — mintegy 

200 \< lézeti s-rmély részére — 1U26 szeptember 1 tői 1927. évi 
nugus7<us 31 g szükséges: a) husnemüek-, b) fűszerfélék-, c) 
tankönyvek és tanszerek-, d) rövidáruk és varródai anyagok-
és e) apróbb börnemiiek és cipészeti kellékek s/.álli'ását kid 
vezményes árakon (% ároneed n^nnye!) óhajtván biztosítani, — 
a j ilzetl szállításodra pályázni szándékozó négn'i e/ mn"! értesittet 
nek, hogy a zárt borítékba h U zett irásb>!i árajánl ttok folyó évi 
augusztus l-ig (déli 12 óráig) az árvaház igazgatóságánál benyúj-
tandók, aho! a szállításikra vonatkozó részldtes föltételek is rövid 
uton megtudhatók. 

A vonatkozó írásbeli ajánlatokban a megajánlott kedvezményen 
kívül a forgalmi udó mikónti lerovására vonatkozó nyilatkozat és az 
a körülmény is világosan feltüntetendő, hogy a szállítás elnyerése 
eselén az ajánlattevő a havonta utólagosan kifizetendő szállítási 
számlák után járó nyugtabélyeur illetékeknek és az államvasuti szám 
lafizetéseknél előirt l°/«0 (egy ezrelék) segélynek u számlák össze 
geib^l való I vonását elismeri, áll. e költségek viselésére magát kötelezi-

Kőszeg, 192G. évi julius 10 én. 

Az árvaház igazgatósága. 

STÖLZLE-FÉLE 

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

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapható minden szakmabeli üzletben. 

Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv. 

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

Többféle butor-darab eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalbun. 

i i E P L O C i É P ü K 
német gyártmányúak, melyekkel zsupszalmát is lehet készíteni, 64 S4 millióig. 
Raktárunkról nzonnal szállíthatók hosszabb részletfizetésre — Gecső Jenő oki. 

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

Házhelynek alkalmas kert-árverés. 
Horváth B6la kőszegi lakós 

tulajdonát képező Kősz gou, for-
eralmas utoiüaa fjlivő eay. esetleg 
két Mzhelyn^k alkalmas mintogy 
250 Jj ölet kitevő kert julius hó 
25 éü delelő t 11 órakor a hely-
színén Király-ut 78 sz. hoznál meg-
tartandó önkéntes á^erés-m »»! fog 
adatni. Bővobb felvilágosi'ás a tu 
iajdonoanás i ír.-dimban nyerhető. 

Dr. SCHNELLER , ügyvéd. 

Köszöne t ny i l v á n í t á s . 

Azon számos es jó leső rész-
vétért melyben szeretett apánk, 
nagyapánk, dédapa ill rokonnak 

Török Gergely 
elhunyta alkalmából részesültünk, 
valamint a koszorú- es virágado-
mányokért és mindazoknak, kik 
drága halottunkat utolsó útjára el-
kiserték, ezúton mond hálás kö-
szönetet 

Kőszeg, 1926. julius N. 

a gyászoló család. 

Állandó nagv raktár oredsti 

ETERNITPALÁBAN 
a legolcsóbb napi úron osak 

SCHEER JÓZSEF 
cserép ós palafedőmesternél 

Kőszeg, Jenő főhorceg utca 23. 

Üzletáthelyezés. 
Értesítőm a n. é. közönséget, 

hogy a Várkör 54 az. alatt IRVŐ 

cipész-üzletemet 
Városház-utca 3 szám alá helyez-
tem át. 

A n. é. 'közönség szíves párt-

fogását kéri kiváló tisztolettel 

Deutsch Pá l cipészmester 

Városház utca 3 

Egy komplett paliszander 

ebédlő eladó 
márvánnyal, szabad kézből. 

Cím K kiadúbivatnlban. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeten. 

4 


	Kőszeg, 1926. július hó 11-én
	46. évfolyam 28. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A magyar ipar védelme
	Csendőrök az éjszakában (3)
	Írta: Herold Gyula cs.-fhdgy.
	Állatvédelem
	Egy megbotránkozott
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	HÍREK
	Úgy szeretnék !...
	Versek
	Schultz Imre
	Az állami tanítóképző iskola
	Az állami tanítóképzőbe...
	Anyakönyvi kivonat

