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A magyar tőkeszükséglet. 
Gazdasági életünk legnagyobb kérdései közé 

tartozik a magyar mezőgazdaság, ipar és keres-
kedelem tőkeszükségletének kielégítése. A mező-
gazdaság hiteligényét a kormány szerencsés kézzel 
oldotta meg, amennyiben az angol pénzpiac igen 
jelentékeny kölcsönt nyújtott s még az eleinte 
követelt központi záloglevél kibocsátó intézet léte-
sítéséről is lemondott. A vidéki városok hitel-
igényei szintén szerencsésen kielégüliek, azonban 
az ipari hiteligények koránt sincsenek a kielégítés 
oly stádiumában, mint az kívánatos volna. 

Magyarország magángazdaságának egész fel-
lendülése tulajdonképen a külföldi s elsősorban 
amerikai pénzpiac megnyerése. Leszögezzük, hogy 
az amerikai pénzpiac az utóbbi idő folyamán i;en 
barátságosan viselkedik Magyarországgal szemben, 
amennyiben az általa nyújtott hitelek mind olcsóbb 
és olcsóbb kamatozás mellett kerülnek át hazánkba. 
Vannak aggodalmaskodók, akik a túlságos hitel-
igénylés miatt Magyarország fizetési mérlegének 
megromlásától félnek, azonban ttljesen hibás fel-
fogás az, mintha a passziv fizetési mérleg mindig 
a gazdasági romlásnak egyik külső jelensége volna. 
Ha a nyújtott hitelt ügyesen és egészségesen 
használják fel, abban az esetben még ha nem is 
túlságosan olcsó, mindig érdemes igénybe venni, 
mert ha nem is pár esztendő, de esetleg huza-
mosabb idő alatt sokszorosan visszaszolgáltatja 
nemcsak a tőkét, hanem a kamatokat is. 

Épen ezért nagy örömmel fogadjuk azokat 
a tárgyalásokat, amelyeket Gratz Gusztáv volt 
külügyminiszter az amerikai pénzpiac jelentős 
csoportjaival folytat s amelyeknek első és leg-
fontosabb céljuk az, hogy a magyar ipar számára 
ugyanolyan kedvező kölcsön legyen szerezhető, 
mint az a mezőgazdaság és a városok esetében 
történt. Ezek a tárgyalások annál is inkább aktu-
álisabbak, mert amint épen Gratz kijelentette, a 
francia állam és magángazdaság a Washingtoni 
egyezmény ratifikálása után az amerikai pénz-
piacon jelentékeny kölcsönöket akar igénybe venni 
s ezeket meg is fogja kapni. Németország ugyan-
csak bejelentette igényét egy 5(X) millió dolláros 

kölcsönre, hogy ne is említsük azt a számtalan 
rövidlejáratú hitelt, amelyet az amerikai pénzpiac 
a megfelelő bonitásu vállalatoknak sokszor már 
hat százalék mellett is szívesen nyújt. Természe-
tesen a hosszú lejáratú kölcsönök, amelyeknél a 
kölcsönadót nagyobb kockázat terheli, drágábbak 
s tiz százaléknál kisebb kamat mellett nem igen 
kaphatók. 

Magyarországnak tehát, ha a kölcsönigénylés 
áradatában nem akar háttérbe szorulni, igen he-
lyesen már most meg kell kezdeni a tárgyaláso-
kat, hogv legalább elvi megállapodásokkal biz-
tosítsa igényei kielégítésének lehetőségét Azt 
hisszük, hogy Gratz Gusztáv személyében a leg-
alkalmasabb embert találtuk meg a magyar-ame-
rikai pénzpiac szorosabb összekapcsolására, hi-
szen ő nemcsak idehaza, hanem a külföldön is 
elismert gazdasági szaktekintély s csak nemrégi-
ben jelent meg német nyelven egy másik tudós 
társaságában irott nagy közgazdasági munkája, 
amelyet a Carnagie Institute ausztriai támogatá-
sával adtak ki. Gratz Gusztáv tehetségére és 
munkájára szüksége van a magyar gazdasági élet-
nek s épen ezért örömmel üdvözöljük, mikor oly 
fontos kérdés felé fordítja tekintetét, mint amilyen 
a válsággal küzdő magyar iparnak megfelelő 
hitellel való megsegítése. 

3 < é p e k a J ^ e m z e t i J ^ t a g i j t á b o r b ó l . 
Megfeszített munka folyik. Mint a h mgya -

>>olv nyüzsögnek a táborok. Zászlórudak emel-
kednek a magasba. Naponta szebb, csinosabb, 
tisztább lesz minden sarok. Jönnek a döntőbirák 
rts felülvizsgálják a munkát; és igy megy ez 
szakadatlanul addig, mig elégedett lélekkel teh öt-
jük le a szerszámokat: Fiuk jó munkát, végeztünk ! 

A megnyitás után megkezdődnek a ver 
senyek. Itt lasszót dobnak, amott vízbefu'ót 
mentenek ki és bizony megtörténik, hogv a 
versenyző annyira drukkol, hogy a vizbefuló 
húzza ki megmentőjét. Nagyon szépek a krino 
linozások. Ez abban áll, hogy a lasszó hurkát 
mindenféle mesterfogásokkal a test körül, felette 
és előtte pergetik. , 

17 én vonulnak a Vérmezőre az összes 
csapatok, hogy a kormányzó előtt tisztelegjenek. 
Méltóságos lassúsággal indulnak utr>i a fehér 
hajók; a cserkészekkel megrakott fedélzeten vig 
muzsikaszó harsan. Megcsillan a napfény a zöld-
hátu hullámokon és aranyragyogással vonja be 
a pirospozsgás cser készarcok at; vidáuan lobog 
az árvalánvhaj a kalapokon. Minden danoliU, 
öröm, élet, t könnyed, kacagó, gondtalan. És 
mégis . . . óriási jelentősége van ennek a gyö-
nyörű képnek. A hajók egy uj jövendőt rejtenek 
magukban. A h ijó oldalán megvillanó napsugár 
a magyar hajnal előretörő sugara. Az árvalány-
haj lobogása az érett aranykalász hajladozáss. 
Figyeljetek! A vig nóta és muzsikaszó elhalkul. 
Lassabban csendülnek az akkordok. Az arcok 
átszellemülnek. Figyeljetek ! Hatalmasan zu? fel 
• gy uj ónok, egy uj induló, egy uj himnusz. A 
hajnalodó magyar ég dicshimnusza ez. A cser-
készhinnusz. Figyeljetek! 

A vérmezőn sorakoznak a fiuk a szemléhez. 
Korán érkezünk, a kormányzó m^g nincs itt. 
Szerencsére nincs nagy rnoleg, a várás nem jár 
komolyabb bajokkal. Kürtszó. Himnusz. Itt a 
kormányzó. Vezérka'ával végigjárja a 7000 fiu 
frontját. Utána diszfelvonulás. Legelöl lobognak 
az idegen nemzetek tarka cserkészlobogói. Dánia, 
Norvégia, Anglia, Olasz , Német és Lettország, 
Svájc, Ausztria és Izland csapatai mind mind 
díszlépésben meneteinek Magyarország kormány-
zója előtt. Mire az utolsó csapatok elvonultak, 
a Vérmezőn nagy négyszögben a kitaposott fü 
széles utcát képez; az eljövendő Magyarország 
diidalutja ez. Hazajövet végigvonultunk Buda-
pest utetin. Óriási volt a lelkesedés. Az utcák 
tömve. Midőn hajónk a Láncbid alatt ment, a 
hid korlátja csak ugy feketéllett a nagy ember-
tömegtől. S'.inle hajladozott. 

* 

Aki nem volta táborban vasárnap, az nem 
tudja elképzelni a nagytábori életet. A mamák 
testes csomagokkal felszerelve, aggódó szemmel 
szem élik csemetéik lakóhelyét. Különösen érdekli 
őket a konyha. A szikács mérgelődik, mert 
recepteket vesznek elő, megemelik a lábasfede 

Csendőrök az éjszakaban. 
Irta: Herold Gyula cs.-fhdgy. (5) 

A két csendőr az ut árkában, alig harminc 
méternyi közelből minden mozdulatukat láthatta. 

Oláh megolvasta őket. A kísértettel együtt 
heten voltak. 

— Kemény munka lusz — súgta Lukács. 
7- A fickók sokan vannak. De csak hidegvér. 
Es célozva Jöjjön, ha rákerül a sor 

Azok a parton még halkan tanácskoztak 
egy darabig. Aztán a jövevények közül négy 
visszament a csolnakhoz, de csakhamar újra 
megjelentek a parton, vállaikon különböző ba 
tyúkkal és zsákokkal. A teher nacy lehetett, 
mert szinte görnyedeztek alatta. És az egész 
menet a kisértet vezetésével megindulta romok 
irányába. 

Ebben a percben kemóay kiáltás hallatszott 
az éj csendjében: 

— A törvény nevében! Megállj! 
Lukács kiáltása volt, ki társával rájuk 

szegezett fegyverrel elállta az utat. 
Egy pillanatra az ogész társaság megder-

medt. A hirtelen veszedelem elzsibbasztotta az 
idegeiket. 

De csak egy pillanatra! 
A másik szempillantásban már megeleve-

nedtek s lehányták a terhüket. 

Csempészek voltak ! Vakmerő emberek. 

Hát szembe mentek a veszedelemmel, a 

.melyet fé!ro kellett állítani az útból akárhogy 

1 is, vakon, elszántan. 

Ami ezután következett, — pár pillanat 

müve volt. 

Szitok . . . puskatüz . . . és halálorditás I 

Ebben az évben a „Pesti Hirlap" november 

;27 iki számában egy cikk jelent meg: 

az 

Csendőrök és csempéznek harca 
Fehértemplomból táviratozzák, hogy 

elmúlt éjjel az Aldunán a moldovai határban 
véres ütközet folyt le csendőrök és csempészek 
között. 

A dolognak különben érdekes előzménye 
is volt. Egy héttel ezelőtt jelentettük olvasóink 
nak, hogy a moldovai közbirtokossági erdőnek 
egyik kerülője, Simeon György titokzatos kö 
rülmények között hirtelen eltűnt. 

A csendőrség erélyes nyomozást indított, 
az ügyben, de az eltűnt nyomára jönni nem, 
tudott. Közben a szerbiai oldalon megtalálták a 
kerülő csónakját, melyet a víz ott partra vetett, 
s már-már valószínűnek vették, hogy Simeon; 
— ki egyébként gyakran átjárt a túlsó partra; 
csolnakján — szerencsétlenségnek esett áldo-

zatul, midőn egy véletlen körülmény a csend-
őrséget nyomra vezette. 

Kiderült, hogy az Alduna mold >vai részén 
egy veszélyes banda évek óta üzi garázdálko-
dását. Kivétel nélkül szerbiai alattvalók voltak 

!s a magyar parton egy romokban fekvő épület-
ben ütötték fel főhadiszállásukat, amely egyko-
ron valami vögház lehetett. Ennek félig beom-
lott pincéit használták fel raktárul s ez állan-
dóan tömve volt mindennel, amit csak valaha 

(dunai hajók szállítottak. 
Azt meg kell hagyni, hogy ügyesen esi 

nálták a dolgaikat-
Az volt a módszerük, hogy az egyik szé 

pen átcsolnakázott a magyar partra s az omla-
dékos épület törmelékei között meghúzódott. 

! Innen kényelmesen megfigyelte, hogy nincs e 
veszedelem a láthatáron s ámint leszállt az éj, 

| tüzjellel értesítette a túlparton várakozó társait. 
Ha tiszta volt a levegő, amazok egész bátran 
átkeltek szállítmányaikkal, ha meg baj volt, 
ugy a következő éjszakára halasztották el az 
átkelést. 

így ment ez éveken keresztül, amíg egy-
szer a szerencsétlen kerülőnek, Simeon György • 
nek, ki hivatása teljesítése közben többször for-
dult meg az elhagyatott omladék tájékán, vala-
hogy feltűnt ez a különös éjjeli telegrafálás. A 
szegény embernek ez lett a balsorsa. Megleste 

Minden vasárnap és ünnepnap cigányzene a Mulatóban. 

w* 



; város a megmaradó fímenny iség?t esetir .. 
gyobb tételekben fogja eladni, tekintette . »a 

hosry fi fának visszata;lását és hosszabb i, k 

t'.rtó tárolását H7 erdőben a feUóbb hatói, 
eidőrendészrti okokból kifogás tárgyává t t'c 

7190 — 1927. 3;'. Felhivom mindazon fold 
tulajdonosokat, kiknek földjük a Fokét' ' 
Kövecses, Kohonci ut mellett, H0thossz.it, I n:,\i 
föidi, Nagytamás, Kisf Idi, Alsórétek, Szonaa, 
helyi útra, Csói ut melléke, Vámház-dü! 3btn, 
továbbá a városi t^glaszintől a Sv^ti^s kort d i öig 
tTjedő törüld t-n fekszik, hoyy földjüket f. he 
31-ig c ve keljek ki. Azingatlan négy végpont-
ján l-iuött cövekekre az ingatlan f :!é <*ső b. lsó 
oldalon k- "ínséges ceruzával olvashatóan a tu'.ij. 
do os neve és lakhelye lutca, házszám) foiir&ndo. 
Minthogy 1 szomszédok feiöli mcs iyék a m a ^ 
lü stb. mú l t nehezen fellelhetők, ezen raesgy.'k-
nek egyes töréspontjai feltűnő módon megjetö-
lendök. A cövekeken eszközlendő felírásnál c*a!r 
közönséges certiíi használandó, mort a tint ÍVA 
vagy íii>l ic- ruzavai eszközölt felírás az esti, >r 
elmosódik és olvashatatlanná lesz. A mulaszt, 
elien a kihá^ási eljárást megindítom. 

Jambrns Lujos , .•• 

leket és nem méltányolják remeklését. A pa-
rancsnok mérgelődik, mert a gyerekeket muuuk-
kal akarják vinni H városba és keresztüljárnak 
a kerítéseken. Mindenki mérgelődik, t-3<k az 
illető csemetékkel lehetne madarat fogatni, kik 
már a második tóbla csoko'ádét fogyasztják el. . 

Tábortűz! Midőn beesteledik és felcsillan 
az első cs i l la , kiújulunk a mi csillag ;ink is, a 
tábortüze''. Tárogató szó kél. Hiikan ropog u 
fa, csendesen lobot: a tuz és mttc -ra száll 
izzó pernye A szemek belebámulnák a parázsb '. 
Vi« nótába keid n kflsíegh-?: vorós z •:>ek-sr«: 
„Csínom P.íikó, csínom Jank' !u Fellubog a szem, 
kiegyenesedik a tect cp p.aj injókeil v 1 élvez-
zük az 51 es»k mókás j enetét. Es uy me*y 
ez tovább. Csup » vi.'és szomorú hontíUi v*. Min-
den váitozik, nnot a n p elölt tlvonu » felhő-
foszlányok változó vilagitasában a táj. A tábor-
tüzünknél megj' lt»nteV hí ide«un cserkészek is. 
Kerületi főnökünk szívélyes szavakkal üdvözli 
ökot. A svájci képviselője leik< s^n telel: 
„Boldog az a uemze', — úgymond — auielyne* 
fiai uay menetelnek és olyan dacos f gyeimet 
tanúsítanak. mint a tegnapi szemlénél a mjgyar 
fiatalság." ó csak egyet mondhat, hogy teljes 
szivéből üdvözli az* a cserkészszövetséget, amely 
ily eredményt ért el. Megtudja érteni a magyarok 
vigaszát: „Lqsz még Nagvtnagyarország.* 

Gallusz Sándor cs. t., III. ker. sajtóref. 

E I R D B T M É Í T T S K . 

a csempészeket s a durva emb3 rek, titkukat féltve 
meggyilkolták a szerencsétlent. 

A gyilkosság elkövetése után a csempészek 
egyikének uj ötlet" támadt. 

Az omladék szomszédságában egy utkaparé 
házikója állt. H gy ettől és a n» tán éjjel arra 
járóktól is feltétlen biztonságban legyenek, egy 
régi, de a köznép előtt bevált recept szerint1 

kísérteties hirét keltették az nulladiknak. 

Kjfélkor feh^r lepelbe burkolt alakok böm-
böltek sajátszerű hangú fatülök kel a romok kö-
zött ; a boldogtalan kerülő levágott koponyáját 
vékony drótra fűzve, hosszú póznán az utkaparó 
ablaka előtt lóbálgatták. 

Hát a szegény ember halálra is rémült' 
ezektől a dolgoktól a feleségével egyetemben s 
a Dárius minden kincséért se bujt volna ki| 
egyikük se éjszaka a lakásból. 

A cspmpészek pedig C6ak ezt akarták. — 
Csupán egy dologról feledkezett meg Azokról 
az örökösen járó, 6oha meg nem álló emberek-
ről, akik ott járnak a falunkban, amig csendes 
álmainkat aluss2uk, ott járnak a iugó erdők 
legsötétebb részén, hogyszakadékban, vízmosás 
ban, szép időben és hózivatarban, akik mhdig 
ott vaunak, ahol legnagyobb a veszedelem s 

akiket egyszerű, szürke néven u/y hivnak, hogy 
csendőr. 

Fedig ezeket kár volt kifelejteni a játék 
ból. Ezeket már ne n lehetett egys/erű kísértet 
históriával más útra terelni. 

A moldovai csendórőrs parancsnoka, Lu-
kács János őrsvezető és Oláh Imre csendfir az 
utkaparó feleségétől megtudták, hogy kísértet 
jár a romok között. Hát rávadásztak. És végig 
nézték az egész komédiát. 

A végén aztán, amikor a csempészők a 
magyar parton mind együtt voltak, utjukut áll-
ták. Egyszerűen, nyugodtan. Ugy, ahogy azt 
csak magyar csmdőrök tudják végrehajtani. 

Hanem hát a csempész som adja meg ma 
gát olyan könnyen. 

A hét kö/ül négynek meg kellett halnia, 
amig a másik három belátta, hogy hasztalan 
minden erólködés. 

• 
Az omladék ott áll uz Alduua partján ma 

is. Holdas éjszakákon élesen válik ki a sötét 
háttérből szaggatott kontúrja, do már nem vet 
keresztet az oláh paraszt, ha elmegy alatta. 
Nem kiéért benne már többé a Simeon sápadt, 
vérMen feje . . . (Vége.) 

ipartestületi közlemények. 

Értesítem az érd kelt helybeli és jár v 
ipirosok:<t és keresked'ikot, hogy a szom j t-
helyi kerületi Munkásbiztositó Pinztár az ip 
és ^oreskedeimi alkalmazottakra — N mez- é-: 
Posztóggyáriak kivételével — vonatkozólag a 
kőszegi Ipartestület elnökségét f. hó 19 töUez-
dúdöieg 1 pénztári teendők végzőve l mogbi'tH. 
ezentúl tehát a be- és kijelentések, ugy a járu-
lekok fizetése az Ipartestületnél es/s.özl»nd5,— 
ezenkivüi mindenféle betegsegélyzö é9 Haltáét 
ü^ybon uz ipartestülethez kell fordulniok. Hiva-
talos órák a pénztár részére is az ipartestületi 
hivatalos érák ahtt (''.edd, csütörtök ós szom-
baton délután 5—8 ig) tártainak. 

Dömötör Oyula ipartestületi eln 

H Í R E K . 
A bences templom síentjafcabnapi bucsuan, 

vasárnap ti 8 és 10 órakor csend )s szentmii ék 
Vjö órakor azentboszéd. M jndja Jung B ne iel 
gyf rszentm ^rtoni bencés pleb mos. U ána nagy 
mi^e lesz, amely't Kincs István apátplébánt 
celebrál. 3 érakor litania. 

Szemelyi hír. Pogány Árpád városi állatorv 
f. hó 26 tói kezdődőiig 8 napi szabndságra me.Ty 
Távollétében Cü mez Jt^nő járási allatorvj-
helyettesíti. 

Plebanosi kinevezes. Berkovies József ha 
Iával megüresedett ?zepemeki plébániaja/a( 
lomra Mikes János gróf megyéspüspök az il -
tékes kegyúr bemutató levele alapján Na lác j 
András dr. bozsoki plébánost nevezte ki, a 1 
zsoki plébánia adminisztrálásával pedig Tó 
György szombaíhelyi hitoktatót biztn meg. 

Horthy kormanyzo ezüstlakodalma A L 
mányzó és felesége szerdán a legszűkebb csali ii 
körben ünnepelték házasságuk 25 éves évford ; 
lóját. E« alkalommal a református és katholik 
templomokban hálaadó istentisiteletek voltc 
amelyeken a község ós járás előkelőségei vett 
reszt. Az istentiszteletek után a református eg 
házközség egy diszeskölósü bibliát adott át 
kormányzónak, Kenderes község képviselőtest 
Me pedig két szép pálmával kedveskedett 
főméltóságu párnak. Az üdvözlőbeszédökre v 
laszolva, a kormányzó szeretettel emlékezett m 
szülőfalujáról és köszönte meg a ragaszkod 
jeleit. A családi ünnepélyen rósztvett Ilortl 
István lovassági tábornok és felesége is. Bs 
a községi dalárda ünnepélyes szerenádot adc 
a kormányzó tiszteletére. 

Ket 4 polgárit vagy középiskolát végze 
fiu tanoncnak a „Hingyába" felvétetik. 

H 

Önnek nincs szüksége a r r a , hogy g y o m o r - es bólbánta lmai m ia t t a l landóan szen-

vedjen, amikor köz tudomásu, hogy a v i lághí rű és mindenki 

ál tal legelsőnek e l i smer t IGMANDI keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszer in t fent i bajokbol e r e d ő fej fájást , csökkent i a vé r -

nyomást az agyban es meggáto l ja az ére lmeszesedest . Emésztési zavaroknál m á r fél pohár langyos IGMANDI keserűvíz elég. 

K a p h n t ó k i * n a g y ü v e g b e n . H z é t k i k l d Ő K Í l i e l j t : I g m n n d t k e u e r ü v i z t o r r á n v t i l l u l a t K o m á r o m . 

Á r j e g y z é k v i n z o n t e l a d ó k u a k k í v á n a t r a l > é r m e i » t v e . 

\ 

nd. 7485-1926. Felhivom az összes hadi-
gondozottakat, hogy f. évi július havi járadékaik 
átvétele v?gott juüas 27 én, kedden délelőtt 
9—12 ig a városi pénztárban annál is inkább 
jelenjenek mei', raor': más napodon kifizetés 
nem f"ií eszközöltotoi. 

7512—192t> Kö/birró teszem, hogy azKr 
dőtörvény 113'és 114. § ai szerint mindumk, 

|a»"is az erdőben járás kelés közben entrrdély 
j Mmut^.tása nélkül a koc-i vagy turista u:akon 
I líivül találtatnak, erdei kihágást követnek ei, 
! amiért is a náluk levő lárgyak zálog Héb<-n 
I elkoboztatnak á e l nuk f̂ z erdőhivatal eljárást 
indi4. Ezen intézkedés n imcsak n városi, hanem 
Kösz u határában levő ös^z^s magánerdőkro i^ 
vonatkozik, küönösen azon káro8l^á^okra VHIO 

tei intettel, arri? a kirándulók, gombázók stb. 
oko/nak. 

7544—1926. K« zhirré teszem, hoey a.t 1926 
évi III. házberneizjedra a bérfizetés Ü követke 
zőkfp teljesitfndT : Lik ás s nem üzlethelyísé 
gek után az 1917 uvi pbér50% a és 3% köz-
üzemi pót ék fejében. Üzíetheíy isé^ek utan pe 

Jdití ber fejében az 1917 évi alapbér 5y°/o-a és 
3% közüzemi pótlék fejében. A bérösszeg mis 
megállapodás hiányábnu 3 havi részletben is 
fuetüotó mind-'n hó ő éig. A közüzemi pótlék 
ti/etésére e kt- ivezraóoy nem terjpd ki. Ha az 

'300 aranykoronát mekhaladjM, részlel fizetés ese 
tén 1%-os kamatot is keil fizetni. Részié fizetést 
azok kik lakbérüket euy összegben veszik kéz 
hoz, igénybe nem vehetik. 

ad. 7312—1926. Felhivom a nyaraló közön-
ségot, valamint a lakásidők figyelmét arn , hogy 
minden nsaraló nyaralási díj cimén 1 arauy 
koronát tartozik a vonatkozó városi szabályren 
delet értelmében n városba történt megérkezé-
sétől számított 8 napon b lül a városi pénztárba 
befizetui. A b fizetett dijak szépészeti és turisz-
tikai céiokra 8'olgálnik. 

6402—1926. Közhírré teszem, hogy az 1925 
XVII I . t. c. értelmében adómérséklés illeti mee 
azo 1 házbirtokost, aki há?át 1926. évfolyamán 
kizárólag saját költségén tataroztatja s e/*k 
összege az 1!>26. évi házudó a'ap 20°/o-át el 
érik vagy meghaladják. A tatarozási mu-ikálal 
megkezdés előtt 8 nappal a városi adóhivatal 
b »u bejelentendő, h >1 a lovábbi útbaigazítás is 
mecadatik. , 

6281—1926 FVlhivom a közönség figyel-
mét »rr»í, Kocy tüzifiszükséglttét ide jében, log 
később folyó f vi augusztus 31 ÍK szerezze be a 
városi pénztárba, mert ezen határidő után a 

Ad. 7243—1926 sz. Felhivom az érdekel-
tek figyelmét a kőszegi honvád^yalogzászlóalj 
1926—1927. évi marha és sertéshús, disznózsír 
és füstöltsza'onna szükségletének szállítására 
vonatkozó versenytárgyalási hirdetményre, m^ly 
a polgármesteri irodában vagy a gazdasápi hi 
vatalbin megtekinthető: az Írásbeli ajánlatok 
záit borítékban 1926 évi augusztus hó 16 ig 
nyújthatók ba a közétkezési bizottságnál. 

Ad. 7466—1926. Közhírré teszem, hogy 
felsőbb n nd Jetre a/időjárás rendkívüli voltára 
való tekintett**! a me:.ő*azdi3ági termények te 
takaritá«áv il kapcsolatos muekák az 1926. évi 
julius hó 11, 18, 25. továbbá augusztus h4 1 és 
8. napjára esö vasárnapokon akadálytalanul el-
végezhetők. 

ad. 7346—1926. Kozhirré te«zem, hogy az 
1925 Őszén vügy sz 1926. év tav szán újonnan 
telepített s/ő^k f. évi julius hó 30 ig a városi 
adóhivatalba t.ejelentendők. Aki a bejelentést 
eimu!a*ztju, a megejtendő felülvizsgálat után ai 
törvény értelmében bünte'tetik. 

2 Kőfzcg ós Vidéke. 1926. j 11 kius 
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H l e g e r k e z e t t ! 
C0L055EUm CIRKU5Z 

Ma, vasárnap nagy 

dijbirkózás! 

u 
Sopronb n van az ország evangelikus templo" 

mainak legnagyobb harangja. Csütörtökön szállí-
tották át a soproni evangélikusok templomába 
a most elkészült két uj harangot. Az utvonalat, 
amerre a harangokat szállító felvirágzott kocsik 
elvonultak, nagy sokaság sze«é'yezte A touip'oin 
előtt a pjpság hatalmas közörs*g jelenlétében 
har».iigzugás'ól kísérve nagy ünnepélyességgel 
fogadta a harangokat. A nagyobbik harang neve: 
„Hősök harangja", ércébe belevésték 219 hősi 
halott nevét. Csonkám »gyuror-<zág evangélikus 
templomainak ez a legnagyobb harangj >. Súlya 
34 mázsa. A kisebbik harang súlya Ifi mázsa. 
Hz a „Békeharang" nevet k;>pta. 

Terzene. A városi zenekar ma vasárnap 
délelőtt 10 órakor a főtéren térzenét tart. 

A kormanyzo a MOVE sportheten. A M Ü V E 
az idón Veszprémben es Balatonalmádiban ren-
dezi sporthetet és ez a hét valóságos oiimpusza 
lesz a magyar sportnak. A sporihét augusztus 
7-től 15 ig tart, rendkívül változatos programmal. 
A testnevelésnek egyetlen ágál s;m hanyagolja 

[el a MOVE. Augusztus 7 én futball, kerékpár, 
birkózás, atlétika, tennisz, céllövés élőméi közö-
sek, másnap lesznek ugyanezekben a sport-
ágakban a döntő összecsapások. Augusztus 9 én 
Almádiban uszóvers^nyokre, vizipolómérRo^e • 
Síjkro kerül a sor és ekkor tartják meg a csónak 
és vitorlásversenyeket is. A imád ibm ezzel e^y • 
idejü"n cserkésztáborozás lesz ós cserkészve^eny. 
A MOVE olimpiásznak országos jelentősegén mi 
sem bizonyítja jobban, mint a:, hogy Magyar-
ország kormányzója is meglátogatja a versenyt 
József főherceg, József Ferenc és Albrec it tó-
hercegek kíséretében. A sporthétre a kormány 
több tagja Veszprémbe, illetve Almádiba érkezik. 

Az ország összes ipar testületei, iparnskórei 
es egyesületei augusztus 20 «n és 21 én országos 
kongresszust tartanuk Budapesten A k mgresz 
szusra utazó iparosok és család'íiyj ii részére a 
Máv. és Dunuhajózá i társaságom öO szácalékos 
menetdijkedvezményt engedélyeztek. 

Színjátszást' engedalyt kapott R*dó Béia 
színigazgató Kőssegrj a vallás és közoktatás-
ügyi minisztertől. 

A vadállomány jolonltgi helyzetéről, vala-
I mint annak vér és fajfílfrissitésének szükség-
letéről kiván részletes lajéíioztatást s/.ere>.ni a 
földmivelésügyi miniszter, miért is érdekében 

i áll minden vadászterület bérlőnek valamint 
1 tulajdonosnak, hogy ebbeli véleményét és eset-
I leges c hBját vagy javaslatát terjessze bo az illető 
j község elöljáróságánál vagy a körjegyzőségeknél. 

Az uj jegyzői lak Bozsikon is elkészült és 
nagyon csinos, szemnek tetszetős épületié ala-
kult. A helyiségek is a inti kor igényeinek tel-
jesen megfelelően vannak beosztva ugy. hogy 
a ház csinos mintául szolgálhat az épiteni szán-
dékozóknak. 

Tüdőbetegeknek, gyomor , sziv , vos<-, vér , 
uői bajban szenvedőknek teljes kigyógyulásához 
raogkü'di uj sikeres eljárását ós gyógyszerét de. 
Bs logGéz i v- kórházi főorvos gyógriaté :ele: 
Budapest, Gróf Zichy Jenő utca 23. s/.. Ugyan 
itt megrendelhető a „Rádiumkenőcs*. mely 
minden fájdalmat megszüntet. Lsvélrő felel. 

Üzlelhelyiseg, esetleg lakással, au,'. 1 vei 
Várkör 30. szám alatt kiadó dr. Freyberger J 
ügyvéd irodájában. 

A - I E G J O D D - H A T 
Í T I M U L A I Ó V E T Ö M A C C I * V * Z Ó • 

1 kg. elegendő 5-10 métermáisa busa, rozs, árpa nedves utón 
való pácolásáhot. MEZOKERT, Budapest X., Hölgy atca 14 az. 

Az évnek legsikerültebb műkedvelői előadása 
juiius 31 én, szombaton és augusztus 1 ón, va-; i 
s-\rn;ir este kerül lejátszásra, a Kereskedelmi1 

Kör közkedvelt és eddig nagyon sok sikort aratott i 
műkedvelői csoportjának rendezésében a Mulató 
nagytermében. Az eddig eiőndott operett^knok < 

! nehé/. és fárasztó betanulása nem riasztotta el i 
(műkedvelőinket attól, hogy ismét operettet hoz-
• zanak szinre, sőt ellenkezőleg arra törekedtek,! 
hogy az előtidindó opi-rett olyan iegyeu, mely' 

'nemcsak magyaros ciméve', de tartalmával is! 
jkirlegitse városunk közönségét. „D brt«cer be 
i kéne menni" c. 3 felvonásos operettet hozzák 
j színre műkedvelőink és bátran merjük e'őra 
láliitani, hogy nagy sikere lasz a darabnak. 
Swnészek is játszották már e d rabot városunk-
ban, melyre még sokan em'ékezhetnok. — Ai 
darabot Zatsik Joci tanította bo, mig zenei részét: 
Meszlényi B)la tsnitotta Önzetlen kitartással. A 
színpadi díszletek szép és ízletes festése K imer 
Nándor szobifestő ügyes kezemunkaját dicséri. | 
A zenét Kováts Ferenc zenekura s/o'gáltntja. 
Jfgyek 20, 15 és 10 ezer Káér t Róth J nő' 
könyvkereskedésében e.'őra válthatók. Vasárnapi 
délut in 4 órakor ifjúsági előadás lesz mérsékelt 
helyárakfcal. A/, esti előadá-ok mindkét n \p V29 
órakor kezdődnek. 

Cirkusz Colosseum érkezőit csütörtökön vá 
rosunkba és pénteken este met;kezdt3 előadáa.iit. 

! A tulajdonosa Czája Járos világhírű dij 
! birkózó, ki valóban elsőrangú bel- és kü'földi 
művészedből állito'tn ö<*sze társulatát. A mutat-

j ványok közül mint elsőrangú világvárosi számo 
j k..t, ki keli »melni a 3 Kiv mót, a 3 Atlaszt, 
Cavallinit az ő 10 gyönyörűen idomított kutyái 
val, a 2 Sonelti nyújtó tornászt, Verra Anetta 
t rőnűvé íznőt és Vajd.ifi Jóska komikust. Ezek 
mind oly művészies számok, hogy ha'ározottan 
megállják helyüket ugy a budapesti Orfeumban, 
mint a bécsi Apollóban. Az első előadást telt 
ház nézte végig és a legnagyobb megelégedéssel 
hagyta el a cirkuszt. — A mai vasárnapi elő 
adás programmjin dijbirkózás is szerepel, mely 
alkalomból Czája Jái os és Gu ztáv többszörös 
világbajnokon kivül több kiváló külföldi bir 
kozó is részvesz a versenyen. 

A kőszegi állami tanítóképzőbe czideig 32-on 
jelentkeztek. A még hiányzó 8 jelölt felvételé I 
vei a teljes létszám betollK. Ha meg le^z bir-, 
detvo a felvétel, ugy bizonyára még sokan fopnak 
jelentkezni. 

Az aratási munkálatokat, tekintettel a na-
gyon kedvezőtlen időjárásra, a földmivelésügyi 
miniszter az aueusztus bó 1-éro és 8-ára rső 
vasárnapokon is engedélyezte, illetőleg a rima 
kaszünetet fenti napokra feloldotta. 

A nagy fegyvergyakorlatok, melyek ezalk*-
lommul Kőszeg környékén fognak lejátszódni, 
augusztus hó 19-én kezdődnek és szeptember 
18 án végződnek. Kőszegre, Lukácsházára és 
Doroszlóba körülbelül 1000 ember és 350 darab 
ló lesz elszállásolva, mely körülmény bizonyára 
nagyobb forgalmat fog teremteni városunk falai 
között. 

A ludadi tanitoi állásra hirdet pályázatot 
Ludad község. A pályázat határideje augusztus 
15 ike. A község, mint ismeretes, most épített 
uj iskolát és tanitói lakot, mert eddig a ludadi 
tankötelesek Pösébe jártak iskolába. 

A magyar korona stabilizása óta 22—25 
százalékkal, egy év óta pedig 7.2 százalékkal 
estek az árak Magyarországon. A mai Arak 6 4 
százalékkal vannak a békeparitás felett. 

Esküvő. H lnap délben vezeti oltár elé 
Tocsics György fü-zer és csoirn-gekoreskedő 
tn oyasszonyát Gieler Miciké*, a Jézus Szive 
t< tr plomáo: n. 

Az ey. Nőegylet hangversenye. Az ev. Nő 
ei -let abból az alknlomból rei dezte meg \ 20 iki 
bf gverseny*, mivel L i l l y S. J ó z s e f amerikai 
y goraműv'sz és zeneszerző ez évben is meg- i 
• ' yalta volt mesterét, Mohr Jenőt. A művészi 
tü- tán amerikai sz rzők szerzemonyeit edta elő. 
Játékának jellemzésére elmondhatjuk, ho^y ő 
vt iotelligens művészek közé tartozik, az o!ő 
udiisi darab >kat helyesen értelmezi, azokat át 
•••i Cs ami igen emeli rnűvészttének értékét, 

;> vf titeui is tudj» a hallgatósággal a zenedarab 
^ • dolatát. A melódia mindig kiemelkedik játé-
f kból, a briiliáns technikával előadott zenei ékit 

'•íyek sohasem nyomják el az uralkodó témát. 
H&'ározott ritmikus ér/ése van é« tömör éneklő 
h- gokat hoz ki játékával. A megszólaltatott 
z-neszerzők közül MacDowoll látszik a legérté 
kelőbbnek. Ugy az ő darabjaiból, mint a többi 
KzerzCk műveiből is kitűnik, hogy Ame ikának 
van ónálló zeneművészete, ami különösen a rit-
ivikában jelentkezik. — A mű-.ort még váltó 
' vosabbá tették .-<z énekszámok, igy elsősorban 
II l i r i e g e l G y ö r g y n é említendő, aki ety 
••H *z sorozat dalban és opera áriában tett ta-
nu "igot arról, bo^y mult év óta énekművészet? 
n. erőteljeseu fejlődött. Kitűnt különösen Van ! 
Ky en wJudit" győzelmi dalával és a ráadásul; 
cti ieit Strauss föle , Frühlingsstimmen" valcer 
át Utal, amely már magasabb fokú koloraturát 
k e'el mng. — S z a r v a s I s t v á n fiatal ba 
r lista kitűnt nagy hinganyagával , memória 
jiY »1 és sokat 'gérö zenei kvalitásával. Ha igy 

id, s/.ép jövőt jósolhatu.ik n. ki. Igen tetszet-
t ; M a j o r o s s y A l a d á r fiatal zeneszerzőnek 
iw- i hangulatos alkotásai. A hangulat végig 

lelkes vo't, a teljesen megtelt terem kő-
iégn mindvégig ürinepelt9 a művészeket. — 

M hr J i - n ő zongoraművész is büszke lehet 
ez i eredményre, mert az összes szereplők az 
ő t .ritványai. 

Az öszi hadgyakorlatok Kős/.eg környékén 
ző inak és ez alkulomból a gyakorlaton részt 
v^'vj katonaság Kőszeg városbsn nyer elhelye 
zes, kivéve a lovasságod, mely a környékbeli 
falvakban lesz beszállásolva. A gyakorlatok 
bili.'isztus 22 tői szeptember végéig tartanak. 

A hetföi országos vasár, n int azt már előre 
AJ sejteni leheutt , a rossz időjárás miatt vissza-
n . idr mezőgazdisági munkálatok sürgős pót 
lá-..ból kifolyólag nagyon gyenge volt. A kira 
k uő vásár n íhány éneklő, kiabáló, lármázó 
Var.roson kivül nem sok vizet zavart. Az állat-
fá1? r is nMgyon gyorsan lebonyolult, ugy hogy 
d< iiié már majdnem üres volt a vásártér. Fel 
' Ajlottak 365 drb. állatot, melyből gazdát cse-
fél, összesen 259 drb. Az árak szilárdak vol'ak. 

A „Máv. Haladás", Szombathelynek e köz 
ert és vezetöszerepet játszó egyesülete ma, 

v. >\rnap reggel 8 20 kor Kőszegre érkezik és 
Mr.ndul a Hétforrásokhoz. Az egyesület magá 

i bozza jóképességü vonós zenekarát, mely 
* i karmestere városunk közkedvelt zenetanára 
K v^ts Ferenc és már országos hírnévre emel 
kedott elsőrangú dalárdáját Jarisch János kar-

.7 vezetésével. Ezekhez csatlakozik városunk 
'uv 8-zenekara és igy vig zene és nótaszómel 

vonulnak ki a kirándulók az árnyékos, hűvös 
iorráshoz, hol egy gondtalan napot szándé-

Ro: iák tölteni az ózondus friss levegőben. A 
1 Vidás bűsitó italokról is gondoskodik, ugy 

>w nem kell annak se szomjan halnia, ki attól 
;•»"'. hogy békák nőnek a gyomrában ha tiszta 

iszik. Aki szereti a dalt, zenét, jókedvet, 
iatlakozik vasárnap a szívesen látott ven-
khez és velük egy kedves zenés napot tölt 

el az erdőben. 

Talált tárgyak: pénz, zsebkendők, jambó, 
oö- ernyő, tejeskanna és szalag Igazolt tulaj-
dorioa átveheti az államrendőrségen. 



Nyilvános nyugtázás Az ovangeli'sus Nő 
egylet által H aiu i héton reode/.ett hiintfversenv 
alkalmából felü'fuettak Eitner Gusztáv 20.000. 
Névtelen 10100 dr. Schn?ll*r István 80 000. 
ÖZV. D n i u k e r Józsefné 20 000, Deutseh Ar ar 
10.000 Friihw rtb I n u 10.000. Sisa Tivadarné 
10.000. J .mbrits Lajos 10000, dr. Liuringer 
Jánosré 100.000, Névtelen 10000. KüttH D* 
zsőné 8000, Rónai Frigyes 10 000, Perkovits 
Ferencné 5000 K — Mindezekért hálás kösz' 
netet mond a Nőegylet. 

Most van 400 eve annak, hogy II. I/ijos 
magyar sirály seregé? 1 Bidár I elindult Mo 
hác3 felé. A h dtörténeimi muzeum kezdemé-
nyezés, re mindazon községekben, ahol a kirxly 
seregivel átvonult, emléktáblát fognak folálli 
tani, melyeket i.ugusztus és szeptember ha . á 
ban fognak leleplezni. 

Decemberben keruina-. forgalomba a pengo-
bankjegyek. Popovics Sindor, a Nemzeti Bi::k 
elnöke kijelentette, hogy a pengő bankjegyek 
valé.»zinüleg decemberben keraluek forgalomba 
mig az átbélygzelt bankjegyeket októberb'n 
fogjak kiadni. Az általános gazdasági helyzetről 
ug j nyilatkozott, hogy a bajok javán tul vagyunk 
és a terméseredménnyel m^g lehetünk elégedve 
A helyzet általában minden tére i lényegesen 
javult. 

Egy radió amatör van a városban aki vasry 
nem érti a ké-zü kok kezeiésót, vagy p^dig 
sajátm ica készítette az' hozz^nemértéssel, mert 
állandó fütyölésével nagyon zavarj i a többi ki 
fogástaUn felvevűkészulékeket. A rádió tulajdo 
no6ok ezúton kérik f?! az illetőt, hogy fordul 
jon egy szakértőhöz és o tattsssa ki magát a 
kezelésben, vagy peli*: javíttass,i ki készülékét, 
mert ha ezen felhívás er dmónyteleu mar.»dn», 
akker hat sá^ila fogják kiuy o no.t »:ni az illetőt 
és kiaágáo miatt felelőeségro vouni. 

Palinka h lyett lugkovel szolgálták ki egy 
soproni munkást Szerdán reggel Holndonner Jó 
zsef munkás b^t^rt egy kupica páli ikára Fuchs 
János soproni kereskedő boltjába. A boltostéve 
d^sH I az f |CÍ, , | < érv ;t lu^kőoldatból 

ön.ott a ',u k . i . .k Holndonner a pálinkának 
vélt u^kőoldatot megitta, ami súlyos belső éirési 
seboket okozott, uayhogy azoonal kórházba 
kellett száliitani. A kereskedő ellen megindították 
az eljárást. 

Nyolcvan kilogrammos harcsat fogott egy 
halász a Tiszában. A csónakot, amelyben a 
halászok ültek, két kilométerre elhúzta az el 
fogott harcsa. 

Megvadultak a halottaskocsi ele fogott lovak 
Prágában egy temetés alkalmával és a közön-
ségre gázoltak. Nyolc ember súlyosan megsebe-
sült, egy p3dig közülük a helyszínen meghalt. 

A Rotschild kölcsönből ki fogják építeni az 
ország úthálózatát. 

Elveszett egy penztárc* f. hó 20 án kedden, 
az Alreáliskola parkjábau. A becsületes meg-
találó a pénz megtartása mellett kéretik a reá 
nézve értéktelen iratokat e lap kiadóhivatalába 
beszolgáltatni. 

Nemzetközi egyetemet tervez egy magyar 
tudós Kollaries Jenő magyar egyetemi tanár, 
aki évek óta Svájcban tartózkodik, tervet dol-
gozott ki o'_'v nemzetközi egyetem felállítására 
vonatkozólag. Az egyetemnek célja a nemzet 
közi megértés ápolása és tudományok fejlesztése 
lerine, az e!őadá-:ok ném t és francia nyelven 
i irténnének. Az egyetem fenntartásához az eg sz 
vilákj hozzájárulna. 

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

Fascista és kommunista harc a totföldón 

A kommunista párt veietősótre a Tóifoldön fel-
hívta a tagjait, hogy igyekezzenek beférkőzni a 
faseis'* pártba, hotry ott megindítsák a bomlási 
folyamatot. 

Földig lengett egy szegedi cso'<oladegyár 
A-c országszerte hires szetf< di Subajda-cso ;o'á-
dégyárban tüz ütött ki, moly katasztrófái is mó 
retekben harapódzott el. A tüzet semmi erőv?! 
sem leh'-tett lokalizálni, u$y hui^y az teljesen 
földi^ leégett. 

Kalozvilag a ttinai tengeren. II mc-Kongtól 
5 mérföldnyire kinti tengeri labMfc m gtámad 
t »k egy kínai gőzöst. A rablók 20 000 font ster-
linai eriékü zsákm.nyt és túszként G gazdag 
kinai utast vittek magukkal. A személyzet két 
emberét és a kinai uasok egyikét megöltek. 

Villamc9apás a derült egbol. Tóalmáson az 
elmúlt szombaton d6ltájt — fényes napsütés 
melhtt — a kelet felől lassan felvonuló felhő 
foszlányokból rés hallott hatalmas dorenéssel 
suj'o't le ' gy villám és íVlgjuj'ott a kö.e i réten 
egy boglya szénát. 

— Versenytárgyalási hirdetmeny. A m. kir. 
állami rendőrség szombithelyi kerületónok fő 
kapi 'ányi a szombathelyi főkapitányság, vala-
min" az ár-i.dolt kapitányságok és kirendelt-
s>a< nivata'ai helyiségeinek az 192Ü. évi füíési 
id ; yre tüze lőanyaga i : fával, szénnel és ;>i>* 
széonel (koksz) leer.do ellátására versenytár^ya 
lá»t hirdet. A zárt Írásbeli ajánlatok augusztus 
hó 10 napjának délelőtt 10 óráig a szombathelyi 
főkapitánySAK gazdasági hivatalánál (Kőszegi-
U?CÍ 2 , földszint) adhatók be. Közelebbi felté-
telek kapitánv ságomnál metftudb»tök. Kőszeg, 
1926. évi juliu- hó 24 én. Halmay Gusztáv m. 
kir. rendőrtanácsos. 

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

Akinek 80 000 dollárt kiemeltek a zsebeból. 

Néhány nappal ezelőtt egy amarikai család ér-
kezett Németországba s Berlinben megismer 
krdtek egy úrra1, aki u'/yancsak amerikainak 
adta ki magát. Ez az ur állandóan kísérgette 
őket. Egyik este p»zsgőzés közben az ismeret-
len állítólagos honfitárs egy barátságos mozdu-
lattal 80.000 dollárt emelt ki az amerikai zse-
béből és angolosan távozott. 

Egy udv rí 

emeleti lakás 
2 szoba konyha , hoz z á j á r ó 

mel lékhelyiségekkel aug . l-re 

U t A H n Bővebbet Szov i 
r \ i a u u . Ferenc kertésznél. 

Nevetéstől hangos az egész ország, mert 

megjelent „ A i O l s í g " c. élclap uj szá n i. Bölcs 

Habi felség fs dolgokat mond megint minden 

aktuális eseményről. Mutatványszámot ingyen 

kaid a kiadóhivatal, Budapest, VI,, ó utca 12. 

Londonban három ember meghalt a hőségtől. 
1 Angliában az ev egyik I gmeleg -bb napja H hó 
14 én volt: a hőmérő árnyékban 85 fok Fahreu-
heitot (29 4 C) mu'atott. Londonban a hőségtől 
három ember meghalt. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : K »ppel Gusztáv — Scblögl Katalin: 
Margit á j. ev , Huber József—Polgár Marj i t : 
Ferenc r. k. — H a l á l o z á s : Kitter József 4 
hó, bélhurut, Móritz Jáuo 65 éves, ayyvérzés. 

Halalos fürdés. A soproni nagy uszodában, 
amelynek vizét szordán a falhőszakadis erősen 
megdu'.zasztotta, csütörtökön délután a rend-
kívül «ok fürdőző közül Tiefbrunner J mő bor-
bélysegéd hirte'en hangos kiáltással az uszoda 
s::élén a víz alt bukott és mielőtt segítségére 
mihi t t^k volna, elmerült. Hjittestét a késő esti 
órákig nem találták meg. 

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

Pusztítsuk a vertetüt I Ijesztően szaporodik. 

L Siómarosi 
K mintegy 

6 0 0 l i o l c l a s b i r t o k 
am«!y Siófoktól 7 kilométer t áv l s í gban f kszik 

parcellázásra kerül. 
Bővebb felviligo«itáít nvujt a vezetősége: 

Földhi te lbank rt. ga/dasigi iutézősége S iómaros , 

vagv kő?pontja: 

Földhitelbank rt. Budapest V., Hold-u. 1. J 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap, julius 25 én ; 

A tenger vándorai 
Egy leány törtenete 6 felvonásban. A 

főszerepben Colleen Moore. 

A kis Midinette 
Párisi regény 6 felvonásban A fő-

szerepben Llly Flohr. 

Műsor: Szerda, julius 28-án : 

Aki a pofonokat kapja 
Dráma 7 felvonásban. A főszerepben 

LOHN CHANEY, DORMA SHEARER 

Buster a kedélyes fogházban 
Burleszk 2 felvonásban. 

U L T & 1 T 0 B 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 . : St iaszny Gyu l a üvegesné l , Városház-u. 5. 

Minden vasárnap cigányzene záróráig a Lágler-vendéglő kerthelyiségében 
Nyom itott !{. nai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeeen. 

STÖLZLE-FÉLE 

4 hő»zeg ós Vidéke 1926. ju'ius 25. 
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