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ZETÉSI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz szá l l í tva 16000 korona , 

Vidékre póstán 22000 korona . 

Kül fö ldre egy évre 3 do l l á r (50 szokol ) . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerkesztő és kiadó : Róna i Frigyes. 

Szerkeaztftsésr és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39 sz. 
T*>l**t'»»-HF./im 

ajtlttir >oro 40ü0 korom. 

HlrdafiMÉ mllimétersoronként 500 I . 

scdnnttatnah. 

Az „emigrációs" szakasz. 
A választójogi javaslat 62. §-át nevezték a 

nemzetgyűlés balszélsőségei: a s.ociálisták és az 
oktrobisták a maguk szájaize szerint s bélyegez-
ték le a saját politikai malmuk cégjegyzésével igy. 

Igazság szerint azonban ez a paragrafus 
nemcsak az emigránsokra vonatkozólag mondja 
ki a választói és megválaszthatási jogosultság 
szünetelését, hanem mindazokra a magyar választó-
polgárokra nézve is, akik hosszabb időn át (egy 
éven tul) külföldön tartózkodnak. A jogszünetelés 
tehát ily esetben egyaránt kiterjed ugy az emi-
gránsokra, mint a nem emigránsokra, ha kül-
földön vannak, mikor itthon képviselői választás 
folyik. 

Elvileg a szakasz intenciója ellen semmi 
kifogás nem emelhető. A kiutazott polgárság 
valósággal maga szünetelteti külföldi útjával fizi-
kailag a maga választói jogának aktiv gyakor-
iásat. Nóvum a szakaszban mindössze az, hogy 
az abszenstk jogának szünetelését törvényben 
mondja ki avval, hogy a tartósan távollevő honfi-
tárt meg sem választható (tehát nem is jelöl-
hető) képviselőnek a távolléte alatt. 

Külön az emigránsokról a választójogi tör-
vényben nincs és nem is lehet szó. Rájuk vonat-
kozólag a kormány törvényes álláspontja az, 
hogy vissiajöttüket semmi nem akadályozta, ha 
nem követtek el itthon bűncselekményt; sőt az 
ilyennel gyanús terheltek is visszajöhetnek, ha 
törvényes biráik elé állanak s a büntetőjogi 
megtorlásnak magukat alávetik. 

A szélső ellenzek most hevesen ostromolja 
a szakaszt, azzal a mentalitással, hogy tárja ki 
az ország a maga kapuit a Károlyi féle forra-
dalom kiszököttjei s a vörös kommün kinn buj-
káló martalócai előtt is, teljes amnesztiával, tehát 
feleletrevonás nélkül. 

A vita élességének letompitása s n szél-
főkkel való ellentétnek e pontban való áthida-

lása céljából a kormány beleegyezett abba, hogy 
, a távol levők jogának szünetelése dolgában a 
törvény kivételeket engedélyezhessen, ha olyat a 
minisztertanács, az igazságügyminiszter előterjesz-
tésere szükségesnek tart. 

Sok jel mutat arra, hogy a szélsőbaloldal, 
a kormány az előzékenységével s Puky előadó 
módosításával nem éri be. A közvelemény azon-
ban láthatja, hogy a kabinet el ment az enge-
dékenység lehető határáig és senkit sem fog 
meglepni a klotür-lámpa közeli kigyulladása, sőt 
közöröm lesz, ha szavazással mentől előbb túl-
esünk a választójogi vita ez utolsó ütköző-
pontján. 

Háromezer eves magyar történelem. 
Irta: PAAZ1Q ARTÚR nyűg m. kir. alezredes 

(Folytatás és vé^e.) 

A hosszú éveken át folytatott tudományba 
kutatás uj irányt szab majd az iskolai tanítás 
nak is. 

Megalakult ugyanis a „Magyar Zenda 
veazta Társaság", ez célul tűzte ki magának a 
magyar ősidők történetének hiteles megállapí-
tását. Ezentúl nem a honfoglalással kezdődik 
nemzetünk története, hanem messzire vissza-
nyúlik az Ural vidékén át a fehér hunok óriási 
birodalmáig, Ardjaszpa turáni király országába. 

A magyarság nyugtalan vérű népe volt 
ezen országnak. K. e. 1000. év táján Zara-
thustra volt a mágusuk. Ez a „tiszta kinyilat-
koztatás" tanát kezdte hirdetni közöttük, de a 
prófétát akkor sem becsülték meg a maga ha-
zájában, kiűzték. Zarathustra Visztaszpa bak-
triai királyhoz menekült, ott elfogadták az uj 
tant és ezen a két testvérnép összeveszett. A 
testvérháboruban Üaktria győzött ugyan, de a 
vad öldöklésben elvesztette ellentállóképességét 
a szomszéd népekkel szemben. Túrán népe pe 
di({ részint fogságba jutott, részben pedig szét-
•zórodott. 

Így jutott el egy részük Kínába is, hol 
századokig élt és erős kulturvonásokat szedett 
fel magába. 

Ezután kezdődött a visszahömpölygés, most 
már uj nevek alatt. A Sáka- Jueosi- ós Hrun-
gua-törzs szerepel. A két elsőbbi uralomra jut 

H I R D E T M É N Y E K . 
4406—1825. SÍ. Közhírré teszem, hogy a 

fönnálló rendeletek értelmében minden teher-
szállító és fuvarozó járműnek jobb oldalán a 
tulajdonos nevét, lakhelyét és házszámát olvas-
hatóan feltüntető magyar nyelvű felírásai v»?y 
táblával kell ellátva lennie: jelzőtáblád Vas 
vármegye alispáni hivatala u ' j^n rendíílend^k : 
előjegyzés a 20.000 kor. vótelár egyidejű be-
fizetése mellett a városi számvevőségnél esz-
közleudö f. évi július hó 10 ig. Nyomatékosan 
felhívom az érdekeltek figyelmet arra, hogy 
ezen rendelkezés végr<.*iijtás i aJgoru tn ellen 
le>z őrizve és az ellene vétők meg lesznek 
büntetve. 

mmmmmm^mm 

4574 — 1925. az. Közhírré teszem, hogy a 

i város saját kezelésében levő szántóföldek zab 

termésének részben történő aratása f. évi julius 

hó 12-én d .e. 10 órakor foga Városháza tanács 

termében nyilvános árverésen kiadatni: érdek 

lődök felvilágosítást a városgazdánál nyerhetnek. 

Közhírré tesiem, hogy az 1925. évi ebadó 
kivetési lajstrom a városi adóhivatalnál f. é. 
július hó 6 tói 8 napi közszemlére van kitéve. 

Bsktriábim és olyan birodalmat alkot az évszá-

zadok óta romokban heverő ország területén, 

mely határai közé fogj4 Indiának óriási kiter-

jedésű északnyugati részét. 
Az uralom 600 évig tartott, ebben ré9zt 

vettek később a Hefteliták (fehér hunok) népei 
is. Vallásuk az újra reformált Aveszta, a mar-
daismus lett. Ezalatt a Hrungun-törzsek, ter-
mészetesen elvegyülve a közéjük tért másik 
kettőnek, BŐt Baktria őslakóinak seytha árja 
elemeivel, lehúzódtak az Uralhegység aljáig, hol 
abban az időben a nagy ugor birodalom nyu 
gati határa volt. Evvel megkezdődött a uép-
mozgalom, egyre nagyobb seytha hun tömeg 
hullámzott alá Baktria f»löl az Ural gazdag 
lankáira. Ott pedig előbb Balambér, majd At-
tilla haddá szervezte a tömeget, melynek fegy-
veresei a hunok voltak. Ezek magukkal vitték 
a közéjük keveredett idegen népeket ia és la-
tén oatoraként zúdultak le a Duna Tisza közére, 
hogy ott megveaaék az alapját Attila nagy bi-
rodalmának. 

Amikor nyugaton szétforgácsolódik a feje-
delem halálával a hun birodalom, a hunok nagy 
része visszavonul az Uraiba, hol megalakítja 
Nagy Bolgárországot. De egy emberöltő múlva 
újra megmozdul az uráltáji hatalmas néptömeg, 
mely idöközben valamelyest keverődött az ösz-
szeroppant ós közéjük települt fin ugar tör-
zsekkel. 

A nép gerince azonban, a seytha-hunok 
megtartották faji tisztaságukat, magukhoz ra-
gadták a v«76tést Ó3 megszaporodva Attila 

Figyelmeztetem az ebtulaj ionosokat, hogy 

a kivetési lajstromot tekintettel az ebek minő-

sítésére annyival is inkább tekintsek be és eset-

leges észrevételeiket megtegyék, mert a határ-

idő lejárta után ószrjvétel figyelembe véva már 

nem lesz. 

4600 — 1925. sz. Felhívom mindazon bir-
tokosokat, akiknek a Vámház dűlő, Alsóvámház 
dűlő, Hosszukubahegyi dűlő, ltövidkub ihegyi 
dűlő ós csói ut melléke dűlőben van birtokuk, 
hogy földjük mind a négy sarkát a föld-
tulajdonos nevét és lakását feltüntető karóval 
jelöljék meg : nyomatékosan felhívom az összes 
érdekeltek figyelmét arra, hogy azt a megjelö-
lést nem csak a vonatkozó törvényes rendeletek 
értelmében, h-tnem jól felfogott saját érdekükben 
is hajtsák végre, mart aki legkésőbb 8 napon 
belül ezen reudelkezésnek eleget nem tesz, 
annak földje a város által lesz sajU költségén 
megjelölve. 

Jao ibr i ts L a j o i polgármester. 

Ipartestületi köz lemények . 

A Soproni Kereskedelmi- ós IparkaDira 
75 éves fennállásának j ub i l eunU ünnepli, a 
jubileum ipari kiállítással lesz egybekötve, ezzel 
kapcsolatban f évi augusztus hó 20 áu Du lán-
tuli kézműipari kongresszunt is rend )znek. Olcsó 
élelmezés éa 50 százalékos vasúti menetjegy-
kedvezményről, a kiállítás rendazősége gondos-
kodik. Miután az ipartestületnek már most Keli 
bejelenteni, hogy a jubileumi ünnepségen Kő-
szegről hányan fognak részt venni, felkérem a 
testület tagjait, szíveskedjenek f. hó 20 ig rész-
vételi szándékukat az iparteatületben bejelenteni. 
Tekintettel a közelségre ós a jubileu n fontos-
ságára, minól számosabb jelentkezést kérek. 

Dömö t ö r Oyu la ipartestületi elnök. 

visszavándorolt hunjaival meg a mohamedán 
előretörés folytán megdőlt indo Eeytha ós fehér 
hun birodalom menekült teatvérnépével, meg-
indultak ismét Európa felé. 

ó k voltak aztán azok, kik mint magyarok 
kerültek a történelembe, elfoglalták a Kárpá 
toktól övezett földet és megvetették alapját an-
nak az ezeréves Magyarországnak, melyet most 
tépett szét a trianoni szerződés. 

Tehát megvan a leszármazás világos képe. 
Nem leh«t letagadni többet a hun rokonságot. 
Attila (Atilla) világot tipró dicsősége magyar 
dicsőség. Még egynéhány szó a „Zendavesita 
Tudományos Társaság"-ról. Ez a Turáni Társa-
ság kebelében alakult tudós gyülekezet. Elnöke 
Pékár Gyula, számos tudós éa avesztakutató 
tagjt van. 

Ezen társaság megkezdte működését és 
áttért a fin magyar testvórvonatkozás ideológiá-
jától a sokkal valóazinübb útra, melyen kőröai 
Csorna Sándor, Nagy ü i z a , Thury József és 
az örökké cáfolt Vámbéri hi ladt . E?ek bebi-
zonyították hogy igenia a régi történetírók szava 
az igaz: a hunok rokonaink éa elődeink voltak 
és Attila öröksége valóban örökségünk nekünk. 

Alapul szolgál a Kleuker-féle fascimile, a 
Károlyi grófok ajándéka, további Stein Aurél 
ázsiai kutatásai ós Zajli Ferenc fél emb9röltőa 
át végzett Aveszta tanulmányai. 

Ezen kutatások alapján megszerkesztik azt 
a magyar történelmet, mely a honfoglalás előtti 
máafélo*er évre a turáni múltba tér vissza, hon-

Egyea tiám ára 2000 korom 



Kőszeg és Vidéke. 1926. julius 6. 

H Í R E K . 
Missies gyűlés. Hétfőn, ju<. 6 án, délután 

fél 6 órakor H zárda tornaternében a kalolikus 
misBiók érdekében a helybeli tanítónőképző 
Mária Korgregációja gyűlést rendez. E őadok : 
dr. Tólb Józ6tf szombathelyi kanom k, P. Hans-
sen IJubert budatétényi missiÓB atya. Szavalni 
fog Patonay Vilma j o'g isk. ti nárnő, zongorán 
játszik ís énekel Görcz Sári úrhölgy Szombat-
helyről Minden érdeklődő katolikus nőt és fér 
fiút szeretettel meghivunk. 

Palalin 6erg®ly pannonhalmi főiskolai tanár 
mint minden évben, ugy ezidén is városuokban 
to lszabadságát . 

Eijegyzes. Czégényi Károly m. kir. rerdőr-
felügyelő eljegyezte Róth Jenő könyvkereskedő 
leányát Lottit. 

Eljegyzes. Hotha János oki. gazdász elje-
gyezte Stróbl Gabriella posta és távirdai segíd 
tisztnőt Kőbzegeu. (Minden külön ért. helyett). 

Hdlclozós. Mult vasárnap hunyt el 73 éves 
koráién váiotunk kitbirtokomii.uk egyik érde-
mes tagja Kuntner János, kinek személyében 
ugy a Wnp'emi énekkar, n int városunk fúvós 
zenekara egy értékes ta^ot vésziéit, mert mind-
két intéímfnynek évtizedek óta buzgó és fárad-
hatatlan bive volt. Temetésin, mely kedden 
délután volt, fényesen megnyilvánult az a köz-
tisztelet és szeretet, melyben barátai és isme-
rősei állandóan részesítették. 

Halalozas. Szerdán bunyt el Kühn Lajosné 
szül. Edler Róza 69 éves korában hosszabb be-
tegség ulán Németszenimibáiyon. Az elhunyt-
ban Kúbn János egyházi karnagy édesanyját 
gyászolja. A kiterjedt rolonságon kivül nagyon 
sokan emlékeznek még az elhunytra, kinek ha 
lála nagy részvétet keltett. 

A Concordia dal&rda tegnap este Dcmötör 
Gyula elnök es dr. I hg idüs János karnagy 
vezetésével Vasvárra utazott, hogy résztvegyen 
az otUni daláidu zátzlószentelési ünnepségén. 
Az tnn epi ergjmis ín énekli a Coi cordia először 
Schubert ír ifijét. A vasvári daláida uj zászlóját 
a Coicercia egy gytryí rü sely(m záhzlószalag 

gal disziti fel. 

A vasutas arvtház évzáró ünnepe a mult 
eícmba'on este volt, amely az árva kis ma 
gyai lák űgje iránt irdikl fdő n« m nagyszámú, 
de leikes irt/t ktzömégnek igazán felejthetetlen 
Lehány érát szerzett. A f»nyő és piros futó-
rózsákkal izlfssel feldiszitett tenm fele a vtn 
dégeké volt; a másik felit pedig k;s szinpad 
kztiü emelvény foglalta el, amelyen gyönyörű 
vemkék szavalása (a két kis C6( ppség jól be 
gyakorolt négjkezese keltette fel a jelenvoltak 
jteleg éideklt détét. Az ez alkalomra választott 
kis színjáték (s a növendékek ínekkara által 
kifogástaler ul tlGödott énekszámok az űnoep 
fénypontjai voltak. Az intézetből távozó kÍ6 
árvák sok szeretettel ellelve hagyhatják el ked-
ves ottbont nyújtó árvabázukat. Ha pedig az 
életben kinek kinek alkalom adódik, nyújtsa ki 
felijük segítő jobbját és vegye eszébe aa irás 
szavait: „Amit eggyel C6e!ekesztek az én kicsi 
nyeim közül, azt énvelem cselekedtétek.- Vajha 
minden ágról szakadt árva magyarkának ilyen 
nevelést teremtene a jóltevő könyörületesség. 
Sok tisztelet és elismerés illeti a magasztos kö-
telességet teljesítő nevelőket. 

Tánceetely a polgári kaszinóban j u l i us h ó 

11 én (szombaton) tartatik. Kezdete este 9 kor. 
Tagok által bejelentett vendégeket szivesen lát 
a Kaszinó vezetősége. 

A magyar varosok kölcsönügyeról sokat i m á k 
az újságok. Végre tehát mégis kölcsönhöz jut-
nak a magyar városok, de ugy halljuk, hogy a 
legtöbb város, igy Kőszeg is alig fogja igénybe 
venni a kölcsönt, mert a visszafizetési lehető-
ség annyira meg van kötve, hogy például a 
kölcsön csak 10 év múlva fizethető vissza és 
előbb semmi körülmények közölt sem. Ez a 
súlyos feltétel ejti gondolkozóba a legtöbb varost 
és igy tartózkodnak — legalább is egyelőre — 
a kölcsön felvételétől. 

Jelentkeznek a nyaralók. Ugylátszik mégis 
lesz sikere azon akciónak, mit legutóbb indított 
meg a város vezetősége, mei t tömegével jöunek 
a kérdezősködő levelek a városházara. Eddig 
már közel 100 érdeklődő akadt, sőt már többen 
el is helyezkedtek a városban és általában mól-
tányos és elfogadható szobaárak alakultak ki. 
Az étkezés pedig a vendéglőkben ugyancsak 
kifogástalan és olcsónak is mondható. Ezzei 
szemben viszont áll az, hogy a szomszédos 
Ausztriában vége már uz olcsóságnak és leg-
alabb is olyan árak vannak, mint nálunk és ha 
számításba vesszük, hogy az osztrák koszt nem 
veheti fel a versenyt a magyarral, ugy uaiuuk 
a nyaralás olcsóbb is miut odaát. 

Az alrealiskoldí építési munkálatok előké-

szítése a napokban nyert befejezést és igy a 
a versenytárgyalási hirdetmény toár a jövő hét 
folyamán megjelenik, melynek döntése u'an az 
építési muakálatok azonnal megkezdődnek. 

Betegszáll ító kocsit vesz a varo8. Budapest 

székosfőváros ugyanis eladj* a betegszálliió ko-
csikat, mert helyettük airóüat állit be. Dr. Nigy-
Ebeling Miklós városi tanácsnok Budap?stre 
utazott, hogy személyesen vegyen részt a kocsi 
árverésen. 

Nyaralö-lakasok iránt sürün jönnek a kér-
dezésködézek, miért is felkérjük a közönséget, 
hogy kiadó lakásaikat mielőbb jelentsék be, fő-
leg azok, kik ellátást is szándékoznak adni 
Freyberger Ferencnél, hogy minél számosabb 
nyaralót kielégíthessünk. 

Nagyszabású úszóversenyt rendez a K S E 

f. hó 26 án délután az alreálitkola uszodájában, 
melyre a győri, soproni és szombathelyi sport-
uszók is meg lesznek híva. 

Az egyik teniszpálya má r elkészült az u j 

sporttelepen, a második is elkészül rövidesen, 
miért is még két csoportnak van hely, melybe 
már most jelentkezni lehet. 

Sport-uszok, ugy hölgyek mint urak, kik 
részt akarnak venni a 6zezon alatt rendezendő 
úszóversenyeken, jelenjenek meg hétfőn azaz e 
hó 0 án este 6 órakor a Mulató kertjében, hol 
ezirányban értekezletet tart a KSE úszószak-
osztálya és azok neveit, kik komolyan vállal-
koznak, kedvezményes fürdőjegy elnyoróse cél-
jából összeírja. Rossz idő esetén ugyancsak ott 
lesz az értekezlet tető alatt. 

A Zsoldos tanintézetnek, az ország legrégibb 
és legismertebb középiskolai előkészítő intéze-
tének megbízottja julius hó 8 án, szerdán Kő-
szegen tartózkodik. Érdeklődőket a „Strucc"-
szállodában délelőtt 10 ós 2 óra között fogad, 

— A munkasbiztositó tagjainak t u d ó m é r a 
adiuk, hogy a betegsególyző rendelőjében (Kelcz-
Adelffy utca 7.) julius és a u g u s z t u s hónapokban 
csak déli 12—1 óráig vau orvosi rendelés. 

Megnyílt az uszoda az alreáliskolában a városi 
közönség részére. A fürdé* beosztását ós annak 
dijait lapunk más helyén közöljük. 

Kitűnő asztali bor legolcsóbban a Hangyá-
ban kapható. Vörös és fehér bor literje csak 
12 000 korona. 

A nyaralok részere kéthónapos határátlépést 
engedélyezett a belügyminisztérium. A határ-
átlépést váltani akaró nyaraló Városháza tí as 
szobájában kap egy igazolványt, melynek alapján 
az államrendőrkapitányság állítja ki a határát-
lépési igazolványt. 

Bozsokon es Kiecsömöten sertésorbánc lépett 
fel, a hatósági óvintézkodések megtörténtek. 

Budapesti turisták Kőszegen. A Magyar 

Turista Egyesülei központi osztályának 42 tagja 
volt városunkban mull hétfőn. Megelőző nap 
Sopronban jártak és jól sikerült kirándulásban 
volt részük Fraknóra és a Rozália hegyre. Ná-
lunk az Irottkő volt kitűzött céljuk, de az esős 
időjárás meghiúsította ezt. Mikor délelőtt elállt 
az eső, egy csoport az óbáz —Hétforrás—Rőt-
falva—Kőszeg utat tette meg, másik része pe 
di? a város nevezetességeit tekinte be dr. Nagy 
Ebeling helyettes polgármester vezetésével. Dél 
ben közös ebéd volt a Strucban. Itt Déry Jó 
zsef a Magyar Turista Egylet központi vezető 
sigének rigi érdemes tagja köszönte meg a vá 
ros gondosságát és kiemelte, hogy háromnapi 
durántuli kirándu'ásuknak AZ a célja, hogykü 
lönösen a soproni és kőszegi egykor igen lel 
kesen n űktdő osztályokat újra magukhoz kap 
csolják és együttes uükfdéssel srolgálják a 
turista- és idegenforgalom irredenta szem-
pontpól a régibbnél fontosabb nemzetügyét, 
arnihta a kőszegiek támogatását kérik. Dr. Nagy 
Ebeling h. polgármester üdvözölte a vendége-
ket, s ugy ő mint Kőszegi József ny. rendőr-
kapitány, a turistaság régi embere vállalták ezen 
kivónságnak tárgyalását a helybeli turistaegylet 
kebelében, melynek vezetősége ezúttal akadályoz-
va volt a megjelenésben. 

Közgyűlés. Lapunk multheti számában hir-
detett kőtzegi hegyközség évi közgyűlése a mai 
napon délelőtt fel 11 órakor lesz megtartva a 
városháza tanácstermében. 

Meghívó. A Kath. Nőegylet által ma d. u. 
4 órai kezdettel jótékonycé.'u kertmulatság tar-
tatik. A kőszegi vonós-zenekar teljes számban 
hangversenyez. Tánczenét a helybeli cigányze 
nekar szolgáltatja. Belépődíj Í5000 K. Bővebbet 
a kirakatplakátok. 

Torna es éwaró- ünnepely a polgári fluitko-
laban. Vasárnap délután nagyszámú közönség 
jelenlétében folyt lo a polgári fiúiskola jólsike-
rüit, nívós torna és évzáró ünnepélye. Délután 
7j3 órakor a tanulóifjúság Lóránt Gyula tanár 
vezetékével a Kovács féle zenekar hangjai mellett 
példás rendben és katonás menetben kivonult a 
sporttelepre, ahol a Himnusz eléneklése után a 
legváltozatosabb tornagyakorlatok kötötték le a 
nézőközönség figyelmét: a nagy precizitással és 
rugalmassággal bemutatott és szép összhangza-
tos, festői képbe olvadó tagszaladgyakorlatok, 
a be'észőtt irredenta jelenetekkel, amelyek az 
ünnepély fénypontját alkották; azonkívül a sík-
futás, fellábuak versenye, lovasstaféták. a magas-
és távolugrás produkciói és a különféle humoros 
jelei.etek keltettek nagy élénkséget és derűt. 
Tekintve azt, hogy ez a polgári iskolai ifjúság 
első ilynemű nyilvános szereplése, az elért kiváló 
eredmény felülmúlt minden várakozást. Lóránt 
Gyula bu7gó és szakavatott vezetése alatt oly 
rekordokat ért el a rend- és szabadgyakorlatok 
elsőrangú mutatványaiban, a magas- és távol-
ugrásban (148 és 4 40 m), amely a legkipróbál 
tabb tornászoknak is dicséretére válik. Különö 
sen feltűnt utóbbi gyakorlatokban Grigely Nán-
dor, Hírváth Ernő és Horváth András kiváló 
teljesítménye. Az iskola ebbeli szereplésével is 
dokumentálta azt a tényt, hogy a szellemi kép-
zés mellett a testi erő és ügyesség fejlesztésére 
is kiváló gondot fordit. E célt szolgálja az ifjúság 
kebelében megalakult sportegyesület is, amely 
Deák Anna tanár agilis vezetése alatt áll és a 
tornagyakorlatok után a helybeli KSE 11. ifjú 
derék csapatjával való footballmérkőzésben mu 
tatta be ügyességét. — Ezt követte az iskola 
zenetermében tartott évzáró ünnepély. Változa-
tos műsorából kiemeljük Náhrer Mátyás igaz 
gató szakfelügyelő eszmékben gazdag évzáró 
beszídét, amelyben méltatta a lefolyt tanévben 
elért oktatói eredményt, msjd megható szavak-
ban elbúcsúztatta a távozó IV. oszt. tanulókat 
éw buzdította őket önmaguk, a társadalom és a 
magyar haza iránti kötelességeik hű teljesítésére; 
azonkívül Tóth Pál IV. o. tanuló búcsúbeszédét, 
az özv. Csipkés Józsefné tanár vezetésével elő-
adott összhangzatos hazafias és irredenta dalokat, 
az élvezetes zeneszámokat és a jó hangsúllyal 
elmondott hazafias szavalatokat. Az iskola ezen 
ünnepélyek rendezésével kellemes délutáni szó-
rakozást nyújtott a jelenlevő közönségnek. 

nan először Attila hunjai, majd Árpád magyar-
jai ereszkedtek alá Európába. 

A kronologikus őstörténelem szerkesztése 
még ebben az évben feltétlenül be lesz fejezve 
ugy, hogy ezt a közoktatásügyi miniszter a tan-
tervbe beiktathatja. 

Ezzel megkezdődik minden iskolában a 
8CO0 éves magyar mult történelmének rendsze-
res Ismtása. Szembeötlőbb lesz ezután Attila 
harci dicsősége, ba magunkénak vallhatjuk a 
hun béditások korát. 

Mentsünk erőt és öntudatos bizalmat a 
dicső múltból a jövőre nézve, majd megszületik 
a migváltó vezér, ki újra megtalálja Attila 
kardját és vÍ6szafoglalju az elveszett hazát. — 
Talán már meg is született. 

9. 
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A Kereskedelmi Kör műkedvelőinek szinieló 
adása julius 11 én, szombaton este és 12 én, 
vasárnap d. u. 7j4, illetve !/ ,9 érái kezdettel 
lesz megtartva. A szinrekeiülő „Kék postakocsi* 
c. operett a Bach korszaktól eredő történetet 
tár a néző ezeirei elé és mindvégig leköti a 
figyelmét; elsőrangú érekszámai mellett pedig 
n daibb hunotos része könnyekig nevetteti a 
közönséget. Az előkés; ületek nag jban folynak 
és sikerült előadásra van kilátás. Jeg jek , melyek 
20.0C0, 15.CC0 és 10.0C0 K ás árban kaphatók, 
előre vélthalók Róth Jenő könj vkereskedósében. 

Uj magyar művésztelep Kőszegen. A Nem 
zeti l > É g irja a következőket: Kőszegiek Tár-
sasága címmel bz Országos Meg}ar K fpzőnü-
vészeti Ffiskolu végzett növendékeinek kezde 
ményezésére egy uj, mÍDdtn nűvészeti ágat 
magában foglaló n űvészlársafág alakult, köz 
P O N T L A K Í Z általuk most megalupitott kőszegi 
n űvfsztelepet vet'ék és ezt az elnevezésben is 
kifeji zésre juttatták. A fiatal társaság a nyár 
fo l jamán kezdi meg a kőszegi nr.űvésztelepen a 
n unkát. Tígjei sorában cemesak festők, barem 
6zebrészok, írók és zenészek is szert pelrek és 
a társulat módot fog nyújtani minden fiatal, 
tehetséges nűvésznek a csatlakozásra és az 
érvéryt6ulésre. A képzfművészek soraiban már 
írest ott látjuk mindazokat az ismer'nevü fiatal 
művészeket, kik az elmu t évek során Szinyei-, 
Beneiur dijat vagy állami ösztöndíjat nyertek 
kiállításokon szereplő mű»eikkel. Az alapító 
levelet, melyet Jantsi Béla iparművész készített 
a következő nüvészek irták a l á : Baracskay 
S iü ts Zoltór, Varga NáLdor, Jánosa Lajos, 
Barcssy Jenő, Basilides Baina, Nemessánji 
Kon'u iy Béla, Oravicai Szabó István, Jégh J ó 
zsef, Nihátz Pál, Medgyessy S. Antal , Pallay 
Jézsef, DöbrCczöny Kálmán festőművészek, Já-
lics En.ő , Huszár Imre, Erdélyi Dezső szobrász-
művészek, Janlfii Béla iparművész, Németh Imre 
i ió, hiilapiró, Zatlureczky Ede hegedűművész 
és Btrcsonj i Béla iró, hirlapiró, a társulat tii 
káia . — Kőszeg városa, élén a derék magyar 
érzésű, magyar n űvészetet szerető Jambri is L. 
polgaimeeterrel, szeretettel várja a fiatal n űvé 
szeket, kik leérkezésük után a rtűv észté le pen 
azonnal megkezdik a munkát , hogy a csonka 
ország njugat i bástyájáról megmutassák a világ-
nak a magyar erő és tehetség diadalát. Az első 
bemutatkozó kiállításukat ez év őszén tartják 
Budapesten. A Nagybányaiak" mintájára meg 
szervezett ps megalakult fiatsl művészek társu 
latáról művészi körökben sokat beszélnek és 
nagy reménnyel néznek jövője elé. 

Valasz a „Mégegyszer a vámőrökről" cimü 
nyilatkozatra Az ezen cim alatt megjelent nyi 
la'kozatnak úgyszólván minden egyes pontja 
ojy adatokat tartalmaz, illetve oly tényekkel 
száll szembe, amilyeneket senki sem áilitott. 
Ezért tehát a valódiság kedvéért, mint a cikk 
ben aposztrofált városi képviselő, a követke-
zőket kivánom ugyancsak a „nagjközönség" 
előtt leszögezni. Tényleg megfelel a valóságnak, 
hogy indítványomra a városi képviselőtestület 
és tanács egyhangú határozata alapján a pol 
gármesteri hivatal felirt a megfelelő hatóságok-
hoz „a vámőiség fegyverhasználati jogának 
nappali korlátozása tárgyában". Ugyanúgy meg 
felel a valóságnak, amit erre vonatkozólag álli 
tottam, „az osztrák vámőrök fegyverhasználati 
jega erőst n korlátozva van". A „K. ós V." ugyan 
ezt tévesen igy hozta „mert osztrák részről egy-
általán nem viselnek fegyvert a vámőrök", — 
de pechje van a nyilatkozónak, mert még ez a 
beállítás is megfelel a valóságnak. Erről nagyon 
könnyen meggyőződhetik mindenki, aki átmegy 
a határon, mert ha fegyvert természetesen visel-
hetnek is a vámőrök, tényleg nappal soha sin 
csenek lőfegyverrel felszerelve, hanem szolgála-
tukat mii.den fegy ver, vagy legalább is látható 
fegyver nélkül látják el. A 2 pontra csak azért 
nem kívánok adatokkal rácáfolni, mert nem aka-
rok abban a szinben feltűnni, mintha az osztrák 
vámőröket akarnám védelembe venni. — Olyan 
ember azt hiszem senki sincs, aki no részvéttel 
gondolna a hivatásuknak áldozatul esett vám-
őrökre és igy nem is ludom, hogy miért kívánja 

I I FrancK" 

Fzt a szócskát mindig hozzá kell 

fűznie akkor, 

amikor Ön a 

valódi Franck 
kávépótlékot 
kívánja . . . • 

Miért? . . Hogy 

mást ne kapjon! 

Ügyeljen 

. bevásárlásainál 

gyári védjegyünkre, 
a „kávédarálóra". 

ezt a nyilatkozó ur különös hangsúllyal leszö-
gezni. Különben is természetes, hogy nem a 
kötelességüket teljesítő vámőrök okolhatók a 
.szerencsétlenségekért" (én legalább annak tar-
tom), hanem a rendeletek. — Tény, hogy egy 
hónappal ezelőtt Vass miniszter jelenlétében és 
ezt megelőzőleg a csempészet megakadályozása 
éidekében „memorardumoztunk", de az is tény, 
hogy többen egyhangú helyeslés mellett reá 
mulattak arra, hegy radikálisan csakis ugy lehet 
megszüntetni a csempészetet, hogyha Magyar 
ország reátér az egész vonalon a gazdasági 
könnyítésekre és végre megketik elsősorban 
Ausztriával, azután a többi állammal azon gaz-
dasági egyezségeket, amelyek egyszer és min-
denkorra véget vetnek azon lehetetlen állapo-
toknak. hogy tg jes — pláne élelmi cikkek árai 
között 50— lOO'/i os eltérés legyen. Hacsak egy 
pár százalékos eltérés lesz azu'án az árak között, 
akkor i em fog m í r a szegény ember sem kísér-
tésbe jönni. Természetes, hogy fenntartom azon 
álláspontomat is, hogy akkor, amikor a magyar 
bire'ságok m é g ' a cáki testvérgyilkosokat sem 
ítélik hblálra és amikor a milliárdos szombat-
helyi és ludüpesti textilcsen pészek aránylag 
egész kis büntetésekkel szabadulnak, ily kőiül-
mények között biz súlyos igazságtalanságnak 
tar'om, hogy 20 kg. cukor becsempészéseért 
haiálos ítéletet kelljen végrehajtani azonnal a 
helyszínén, felebbt zés nélkül. — Ennek ellenére 
a vámőrt kiöl a fegyvert senki sem kivánta el 
venni, ezt senki nem is indítványozta, hanem 
csak korlátozásról volt szó. Ellenben tény, hogy 
megint csak „egyhaugu helyeslés mellett" 
Lingauer képviselő mutatott Vas.8 miniszter előtt 
reá arra, hogy biz nagyon kívánatos lenne és 
célszerűnek mutatkozna ép h zstfias szempontból, 
hogyha az eg'sz vonalon a magyar határközegek 
is azt az előzékenységet és udvuriisságot tanú-
sítanák az átutazókkal szemben, mint ez sajnos 
csak osztrák részről tapasztalható- Az igazság 
kedvéért kivánom a magam rés/éről megállapi 
tani, hogy e téren igazán örvendetes javulás 
mutatkozik az utóbbi időbem. — Valószínű, sőt 
biztos, mint minden közügynél UJV e kérdésben 
is sokan homlokegyenest ellenkező állásponton 
lesznek az általam vallontól ós minden önzetlen 
véleményt tiszteletben is kell tartani minden 
kinek. Mindenese'.re tény azonban, hogy a kép 
viselőtestület és a városi tanács indítványomat 
egyhangúlag a magáévá tette és két ily komoly 
testület álláspontjáról és határozatáról igy nyilat-
kozni, hogy „No ez nevetséges" hát én pl. a 
magam részéről ezt a kijelentést tartom nevet-
ségesnek és azt, hogy a hazafias kötelességek-
től áthatott cikkíró ur a nagyközönség előtti 
névaláírásával adós maradt. Freyberger Ferenc. 

Autóbaleset történt csütörtökön délelőtt a 
gencsi állomás előtt az országúton. Mayer Já-
nos vendéglős uj autója három személyt szállí-
tott le Szombathelyre s midőn a gencsi állo-
máshoz közel értek, a bal első kerék gumija 
hirtelen elpukkadt, miáltal a kocsi ferde hely 
zetben az árok felé haladt. A soffőr látva a 
közelgő veszélyt, a kormánykereket hirtelen 
jobbra fordította, hogy a kocsi az árokba ne 
zuhanjon, azonban szerencsétlenségére közvet-
lenközelében állott a vassinre erősített MAC 
tábla, mely bizony nem kerülte ki a kocsit, ha-
nem annak alaposan megrongálta a bal részét 
mindamellett, hogy a táblatartó is eltörött. A 
személyekben az ijedelmen és egy kis ütésen 
kívül nem történt nagyobb kár, de az autót be 
kellett vontatni Szombathelyre a javítóműhely-
be, honnan 10—12 nap múlva ismét épségben 
kerül haza. A motor teljesen épségben maradt, 
csak a bal külső részek rongálódtak meg. Meg 
állapítást nyert az is, hogy a söffőrt a baleset-
ért semmiféle felelősség vagy mulasztás nem 
tarheli, mert ha a gummi nem azon » helyen, 
hanem előbb vagy utóbb pukkan szét, akkor a 
tartalékkerék felszerelése után sértetlenül foly-
tathatta volna útját. Addig, mig a sériilt autó 
javítás alatt áll, egy kölcsön-autó áll az utazó 
közönség rendelkezésére. 

Megszűnt a sertésorbánc Alsó- és Felső-
pulyán. A zárlatot a hatóság feloldotta. 

Újdonság! 
Itt először! I I Kék postakocsi 

f f Operett 3 felvonasban. 

Előadja a Kereskedelmi 
Kör műkedvelő gárdája. 

A bortörvények kivonata már elkészült. A 
holybüli vendéglősök átvehetik a szükséges pél-
dányokat Mayer János vendéglősnél mint elnök-
nél, azon bortermelök pedig, kik boiukat a há-

( zuknál mérik ki, Marton Károly szöv. elnöknél 
kapják meg A környékbeli községek korcsmá-

; rosai, kiknek még nem volna meg ez a kötelező 
nyomtatvány, darabonként 12 000 koronáért be-

1 szerezheti Kőszegen Hónai Frigyes könyvnyom-
dájában. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetról. S z ü -
l e t é s e k : Hauer János—Müller Franciska: 
Olga r. k.Tompeck József—Kappel Emí l ia : Ru-
dolf r. k. Kohl János—Kiss Genovéva: Mária 
r. k. Schatzl József—Schatzl Róza: Anna r. k. 

! Barasits Ferenc—Kuntner Jú l ia : L isz ló r k. 
J I I á z a s s á g : Kelemen Károly—Kasper Anna. 
H a l á l o z á s o k : Kuatrier János 73 év, bélrák. 

; Schlögl Margit 10 hót, tüdőgyulladás. 

Fölenyesen gyóz minden v< rsenyben Filipp 
j kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-u. 
6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba néhány 

l á r : selyem mellények 195 ezer, selyem jambó-
sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyol-
haiisnyák Ü8 ezer. 

* P O R T 
B E A C - K S E 0 : 0 . 

A UEAC mult vasárnapi k ő s z e g szereplése első-
j rangú sportot nyújtott a közönsegnek. A mérkőzést meg-
! e lőző, a sporttéren megtartott polgári iskolai sportünne-
pélynek is nagy közönségé akadt és a fiuk a sportnak 

| majdnem minden ágában szorgalmas k ik ip /ésre val ló 
' teljesítménnyel lepték meg a közönséget. A B E A C csa-
pata, melyben három nemzeti válogatott is szerepelt szép 

! és fair játékot produkált , különösen feltűnt azonban biz-
tos labdakezelésük és gyorsaságuk, ebben Peschovnik 
centerhalf es Pluhar jobbszélső , csapatkapitány bri l l írozott. 
Hogy eredmenyt mégsem tudtak elérni, az a kőszegi 
csapat lelkes ellenállásán mullott, sőt majdnem megtörtént , 
hogy mini vesztesek hagyják el pályát, mert a kőszegi 
csapat gólt is rúgott, azonban a biró érvénytelenítette 

I A mérkőzésén a budapesti csapat voll a többet t ámadó 
fél, azonban a Spindlbauer, Hlazovich -Pojdesz I. köz-
vetlen kőszegi vedelem kitűnő játéka minden veszélyt 
elhárított és ez hozta meg a nemvart nagy sikert. A köz-
vetlen védelmen kivul még Hiibár, Pojdesz II. Nóvák és 
WSchter nyújtott elfogadható játékot, azonban a többiek 
gyatrán mozogtak Ha a KSH ezzel a lelkesedéssel küz-
dött volna mindig mint a mai mérkőzésen, ugy nemcsak 
hogy nem esett volna ki «z I osztályból , de némis szen-

, vedett volna Vasváron olv gyászos vereséget 

Polgáristák —KSE if'j. II. 0 : 0 (E lőmérkőzés) 

Nagyszabású úszóverseny Kőszegen . 

A KSE uszószakosztá lyának vezetősége julius hó 
26-án Sopron, Győr , Szombathely és a helybeli úszók 
részvételével nagyobbszabásu úszóversenyt rendez A 
programmon mell-, hát , gyors-, sprint-, búvár-, staféta-
uszás, műugrás és viz ipoló-merkőzés szerepel. A KSE 
vezetősége ezúton is felhívja mindazon kőszegi hölgye-
ket és urakat, kik a versenven rés/tvenni szándékodnak, 
hogy jelenjenek meg jul ius ö-án, hétfőn délután b ó r ako r 
a Mula tó kertjében tartandó értekezleten, melyen a ver-
seny részletes beosztása és a tréningek mikénti megtar-
tása lesz megbeszélve. 



Földes „MARS IT C R E M E " 
világhírű ARCSZÉPITÓ. 

Arc. kéz es testápolás 

Földes „MARGIT C R E M E " 
-mel a legeredményesebb. 

l 'dit , szépít, fiatalít a vilaghirü 

Földes „MARGIT C R E M E " 
Kapható : 

Patika, drogéria és illatszertárban. 

B á t r m i l y e i i t t i r ü r u 

akár külföldre is, k i rándulásokra , betegszál l í tásra, üzleti 

ügyekhez, keresztelőkre, esküvőkre vagy az á l lomásra egy 

k i t i i i i ó b é r a u t ó 
j ál l a közönség rendelkezésére vizsgázott és teljesen megb ízha tó 

; vezetővel Garázs a házná l . 

; Igénylők jelentkezzenek Mayer János vendeglosnel Varkor 12. szám, 
$ Telefon 37 szám. Mérsékelt di jak ! 

BANGÓ magántanfolyam 
Budapest, IX. Rádal-utca 14. szám. 

Előkészít magánvizsgákra érettsé-

gire vidékre i> 

. Házeladás. 
A Bódogh János és neje tulajdonát 
képező Király-ut 86/b. sz. 2 szoba 
konyha, kamra és mellékhelyiségek-
ből. — s a Jenő főherceg-utca 26. 
öt egyszobás, konyhás, éléskamrás 
lakást tartalmazó gazdálkodásra al-
kalmas házak, kertekkel, irodámban 
szabad kézből eladók. — Feltételek 

irodámban megtudhatók. 

Dr. Schneller, ügyvéd. 

H M i t j á i " a:, kir riiinkoli. itvelöiRtÉzit liiiegic 

NYÁRI USZODAREND 
az 1925. évi i dényre . 

AL intézeti nyári uszoda f. evi julius hó 
1-től a következő beosztás szerint áll a 

nagy közönség rendeikezesére: 
Hétfő, szerda, péntek délelőtt: hölgyek, 

délután férfiak 
Kedd, csütörtök, szombat vasárnap dél-
előtt : férfiak, délután: hölgyek. Vasárnap 
és ünnepnap csak délelőtt van nyitva. 
A fürdés időtartalma délelőtt 9— 12'.4-ig, 
délután 14'/,—19-ig. — Uszodadi jak: 

Vidékieknek egyszeri fürdés . . f• KX) K 
uszSoktatással 10000 . 
iden\ fúrd*jegy 100000 w 

Helybelieknek egyszeri fürdés . 4000 B 

usi'óoktatásMl 8000 . 
idény fürdőjegy 75000 . 

Honved havidijasoknak, köztisztviselők-
nek. nyugdijasoknak és a sportegylet 

úszószakosztály igazolt tagjainak . 

egyszeri fürdés 3000 K 
uszóoktatással Ö000 „ 
idényjegy -VKJ00 „ 

Kőszeg, 1925 junius 30-án. 

K í A Z Q A T Ó S Á ü . 

3000 korona 
a régebbi 

A L L E R c S L A P O K 
egyes számai a ki idóhivatnlbun 

Gyermekeknek olcso szorakozas 

A világ legjobb cipókrémje! 

Mielőtt írógépet vesz, 
tekintse meg kiadóhivatalunkban 

a kitűnően bevált világhírű 

„ROYAL" ÍRÓGÉPET 
Kedvező f izetés i fe l téte lek ! 

n . . M U L A T Ó " nagytermólM'i i . 

Minor: Szerda, julius ho 8 an: 

3 ö t i a r o z s o n á t 

Dráma 4 felvonásban, a főszerepben 

LÓTH 1LA 

A tűzpiros virág 
Dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben Mosjukin. 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett fér-
jem, ill apank és nagyapánk 

Milos István 
elhunyta alkalmával jóleső részvé-
tüket nyilvánították, temetésén va-
ló megjelenésükkel, koszorú- és 
\ irágadománnyal fajdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. juiius 2. 

özv . M i los I s tvánné és c s a l á d j a . 

2 drb. 

ruhaszekrény 
rondss köz í ry i i lésro te,iesen iókarban i * 3 " 

eladó.0,Dttk i 

Meghívó. 
A kőszeg i h e gykö z s ég t ag j a i t f. évi 

j u i i u s 5-én d. e. fél II ó r ako r a vá-

r o sh á z a k ö zgyű l é s i t e rmében t a r t a n d ó 

Kös z öne t ny i l v á n í t á s . 

Mindazon számos és jóleső rész-
vétért, melyben szeretett atyánk, 
apósunk, nagyapánk, fivérünk, bá-
csink és rokonunk 

Kuntner János 
kisbirtokos és templomi karénekes 
gyászos elhunyta alkalmaval része-
sültünk, valamint a számos koszoru-
és virágadományokért melyek ko-
porsóját borították, kiválóképpen 
pedig a papságnak a tiszteletbeli 
temetési szertartásért, a karéneke-
sek testületi megjeleneseért és a 
fuvós-zenekar részvételéért, továb-
bá mindazoknak, kik drápa halot-
tunkat utolsó útjára elkísérték, ez-
úton mondanak hálás köszönetet 

Kőszeg, 1925. julius 3. 

A gyászoló gyermekek. 

megh í v om . Tá rgyso ro za t : 

1 Az 1924. évi zárszámadás jóvá-
hagyása és a felmentvény megadása. 
2. Az 1925. évi költségvetés meg-
állapítása 3. Esetleges indítványok. 

Kőszeg, 1925. junius 21. 
R Ó T H S Á N D O R hegyközség i e l nök . 

Ten i sz , ház i , u tca i c ipők 75 ezer K 
B ö r s z a n d á l o k egy p á r . . 50 . „ 

B ő r c i p ő 190 „ „ 
T e n i s z n a d r á g 125 „ „ 
SCHÁFER cégné l Budapest I., Döbrentei-
tér 4. Tel . : J. 125-36. Vidékre utánvéttel 

adóhiv. 

Nőtlen 
kerestetik 

julius hó 15-ével 
a „Hunyadi Mátyás " reáliskola 

ga zda s ág ába Kőszegen. 

Üzleti értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget , hogy a Király-uton levő Kiss 

Gyula-féle társas mészárosüzletből kiválva a Várkörön a Róth Testvérek csemege 
üzletével szemben 

husbodegát 
nyitottam saját nevem alatt, hol mindennap regeitől délig a legprímább husne-
müelcet és kolbászféléket bocsátom a n é. közönség rendelkezésére. Műhelyemet 
és füstöldémet pedig a Jurisits-tér t szám alatti Klemt-féle házban rendeztem be, 
hol a napnak bármely szakában ál landóan friss hus- és kolbászfeléket szolgálok ki. 
Amidőn mélyen tisztelt vevőimet a legkifogástalanabb kiszolgálásról már előre 
is biztosítom, kéram a n. é. kötönseg jóindulatu támogatását. 

ifj. Kiss Gyula, mészáros és hentes. 

Tanonc felvétetik. Wiedemann Ferenc lakatosmester, 
Kőszeg, Király-ut 20. 

Épitési pályázati hirdetés. 
A kőszegi ág. h. ev. leánynevelő-intézet egyik 

épületszárnya meghosszabbításának — esetleg e meg-
hosszabbítás alagsori és földszinti részének — megepi-
tétére pályázatot hirdet. A tervezett épületrész 15 méter 
hosszú, 11 méter 19 cm. széles és kétemelet magas. A 
tervek es a reszletes feltételek az intézeti igazgatóságnál 
naponkint délelőtt 11-12 óráig megtekinthetők. 

Az intézet fenntartóját illetvén a végleges döntés 
joga, az intézet fenntartja maganak a jogot, hogy a be-
érkezett ajánlatok között a választás teljesen szabadon 
történhessék, illetőleg, hogy valamennyi teljesen mellőz-
tessek. 

Pályázatok 1925 évi julius hó 11-én (szombaton 
deli 12 ó rá ig az intézet igazgatóságahoz Kőszeg, A r p á d -
tér 6i nyújtandók be. 

Kőazeg, 1925 évi julius hó 3-án 

Arató István s. k., 
igazgató. 

r/2 kat. hold szántó 
a Szveiics-dülőben eladó. Bővebbet l'alliicb-

utea 3. 1. em. 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM 
Budapest V I I , Dohany-u. M . Telefon: J. 124 - 47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A legjobb sikerrel ké*zit elő középiskolai ma-
gánvizsgákra, érettségire vidékleket is. Rész 
letfizetési kedvezmény. Teljes anyagi felelőség. 

Hirdetmény. 
Ólmod község elöljárósága a 637 kat. hol-

dat kitevő erdő és mezőterületén gyakorolható 

vadászati jogot 
1925. julius 5-én d. u. fél 3 órakor 

Ólmodon a biró házánál nyilvános árverésen 
azonnal kezdődő fi évre haszonbérbe adja. Az 
árverési feltételek a horvátzsidányi körjegyzői 
irodában megtekinthetők. 

Ólmod, 1925. junius 5-én. 

AZ ELÖLJÁRÓSÁG. 

Uj kerékpár 2,450.000 
koronátó l felfelé részletfizetésre is kapható . 

Használtgépek 800.000 
koronától felfelé. LÉPOLD GÉZA 

mechanikus Kőszeg, Kossuth Lajos-utca 9. 

Ugyanott egy tanonc felvétetik. 

H á 7 f l r \ / P r P C A Sziget utci 17. sz. ház 
1 l a ^ a i V C I c a , irodámban julius 19 en 
délu án 3 órakijr önkéntes árverés-jn el lesz ad/a. 

Dr. Szovják, ügyvéd. 1 

GÜTHVILMOS vil lamoseröre berendezett 

F A Á R U - Ü Z E M 

SZOMBATHELY, KüSSUTH LAJOS-U. 19. SZ. 

Készáru üzlet Operint-u 7 Gyárt és raktáron 
t a r t : mindenféle faárukat, játékok stb nagy vá-
lasztékban, mint pl . : Vi l lamoslámpa álvány, fácsil-
lár, virágálvány és tartó, Turul labdaverő, Ping-
Pong asztalitenisz, színes Park dobókarikák bot-
tal, kugligolyó és báb, hullámgyöngv és gőrlécek, 
nyugagy, függöágy, zongoraszék, dobráma, roulett 
játék, fakazetták 15000 koronától, fügönytartó, 
lombfüreszdeszka és szerszám, faszíjkorongok, uj 
gyermeksportkocsi es kerékre gumit feltesz stb 

villanyeröre berendezett 

mílasztalos-, szobrász- es aranyozó-mühely 
K ő s z e g , V á r k ö r P6. mx. alatt. 
Terv szerint kés itünk ésraktdron tartunk minden e szakmá-

ba vdgő munkdt u. m. mű- antik- és szobabútorokat. 
Konyhaberendezést, ülőbútorokat, nyuadgyakat, 

tíbori székeket A j á n d é k n a k meg fe l e l ő 
virügdlvdnyok, tea- és varróasztalok, 

ékszer-, szivar- és Tésüdobozok 

(kazettdk), asztali és dlló-
Idmpdk selyemernyővel, modern 

és bronzimitdciós facsilldrok színes 
és aranyozott képkeretek minden nag,sdg-

ban és formdban stb. Oltár-építkezések, min-
dennemű szobrdsz és aranyoző munkdt, sirkőjavltdst, 

üvegcimtdblafestést stb. a legjobb kivitelben szdllitunk. J 
Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszege n. 

4 Kőszeg és Vidéke 1925 julius 5 
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