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Hc./ben Házhoz szál l i tva 16000 korona, 

Vidékre póstán 20000 korona. 

Külföldre egy évre 3 dol lár (50 szokol). 

Magjelenik minden vasárnap. 
Felelöt szerkesztő és k ladö : Rónai Frigyes. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 
T e l e f o n naáns 28. 

ríyilttár sora 4000 borooc. 

Hirdettük millmétsrsoronként 500 I , 

•itottotusk 

A gloire hanyatlása. 
Franciaorszagban Briand miniszter-

elnök lemondása folytán u jabb kormány-

válság van. Ok: a frank zuhanása Amióta 

a francia frank megindult a lejtőn, nincs 

mód, hogy ú jbó l megáll í tsák. Az egymásra 

következő francia kormányok mindent 

megpróbáltak a valutakatasztrófa, elharitása 

érdekében, de mint a jelek mutat ják, a baj 

orvosságát nem találták el, mert alig van 

hét, hogy a frank ne veszítene értékéből. 

A Brianddal együtt lemondott pénzügy-

miniszter Peret nagyarányú akciót kezde-

ményezett a frank alátámasztása érdekében, 

de várakozasaiban csalódott s epen amikor 

a legerőteljesebb intézkedéseket vélte foga-

natosítani. a nehez valutaju ál lamok penze 

ismét megdrágult a frankhoz kepest. 

önkénte lenü l is felvetődik a kérdés, 

mi hát az oka a győztes Franciaország e 

nagy bajainak. Az első a belpolitikai hely-

zet zűrzavaros volta A magyar olvasó el 

sem képzelné, hogy a polgári színezetű 

kormányoknak micsoda hallatlan nehézsé-

geket okoznak a kommunis ták és az u n. 

baloldali kartell. Tudni kell, hogy a leg-

utóbbi francia választások nagyon sok párt-

árnyalathoz tartozó képviselőt hoztak be 

a francia kamarában, olyannyira, hogy a 

mindenkori miniszterelnök csak akkor tudja, 

megalakítani kormányát , ha előre bizto-

sítja magának ennek, vagy annak a párt-

frakciónak a tamogatását s ezzel a több-

séget. Mivel azonban az ilyenféle szerződés 

csak egyes kérdésekben való támogatasra 

vonatkozik, az első a lkalommal , amikor a 

kormány valami olyan javaslattal lép fel, 

amely pártérdekeket sért, rögtön leszavazzák. 

A második ok a francia külpolitika el-

hibázott koncepciója. A franciak abban a 

téves hitben voltak, hogy egyrészt a velük 

szövetségben levő ál lamok el fogják nekik 

engedni az összes háborús adóssagokat, 

másrészt az újjáépítés költségeit teljes egé-

szében ki tudják préselni a németekből. 

Mindkét várakozásukban csalódtak. Amerika 

irgalmatlanul behajtja Franciaország közel 

négymill iárd dollárnyi tartozasát s Angl ia 

sem hagyja elaludni a francia adóssag kér-

dését, mert hiszen a mindenkon angol kor-

mányok á l landó interpellációknak vannak 

kitéve az adósság rendezese ügyében. Vi-

szont a németek bebizonyították, hogy azo-

kat a terheket, amelyeket jóvátétel fejében 

a franciák rájuk akartak rakni, el nem bír-

ják s így Franciaország kénytelen volt 

megelégedni azokkal a járulékokkal , ame-

lyeket az eredeti javaslatnál sokkal enyhébb 

Dawes-féle tervezet alapján kap. Hozzá-

járult ezekhez a legutóbbi időben a sze-

rencsétlen riff háború , amely ugyan „győ-

zelemmel" végződött, de tulajdonképen Fran-

Minden vasárnap és ünnepnap cigányzene a Mulatóban. 
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ciaorszagnak csak rettenetes költséget oko-

zott, a francia kommunistáknak pedig ki-

tűnő izgatasi anyagot nyújtott. Szíriában 

sem volt — sőt még ma sem — a legfényesebb 

a helyzet és az az ideiglenes rend, amelyet; 

az ottani főmegbizott ügyessége megterem-

tett, kérdés meddig fog tartani. 

Franciaország tehát egyáltalán nem 

szendereghet a győzelem árnyékában, sőt; 

azok a bajok, amelyek napról-napra fenye-j 

getik egyre kellemetlenebbekké válnak. Ang-; 

lia nem egyszer nyíltan elárulja, hogy nem j 

éppen mindenben ért egyet a francia ím-; 

perialista politika erőszakosságaival és Mus-. 

solini afrikai törekvései is sok álmatlan 

éjszakát okoznak azoknak, aki a franciák j 

afrikai politikáját féltik az olasz diktátor 

terjeszkedési vágyaitól. A gloir nemzete 

olyan győzelmet aratott, amely nagyon ha-

sonlít a vereséghez s amelyet ősidők óta 

pyrrhusinak szoktak nevezni. 

49 kőszegi hősi halott emléke. 
60 éves nőegyestileti jubileum. 

Fenséges ünnepe volt vu*árnap ax evang. 
egyházközségnek. Méltó azon ritka alkalomhoz, 
melynek az ünnep szólt. A 61 év óta működő 
evangelikus jótékony nőegyesület még szebben 
nem is adhatott volna éleijelt az őszerény léte 
zésóről, minthogy a gjülekezet kebelében ren-
dezett gyűjtéssel oly széppé, oly Ízlésessé rer o 
vállalt i templomukat, hogy mindenki csodálattal 
eltelve gyönyörködik az egyszerű eszközökRcl, 
történt hatásos változóban, u valósággal áhi 
tatra hangoló régi stüü imaháznak restaurálá 
sában. Ezt a szép cselek' delet podig még azzal 
tetézte, hogy e fér-.ye? megoldásban elhi íye?e't 
egy hatalmas fekete márránytáb'á;, melyen arany 
betűkkel minden időkre tündökölnek e város! 

evangélikus hő?i halottainak a nevei, akix a lefolyt 
világharcban hazájukért elvéreztek. Ez e női 
testület nemes gondolkodásának oly meghatóan 
lelkes megnyilvánulja, hogy ez valóban ki-
érdemelte azt a* elisrn rő méltatást, meh ben ez 
ünnepnapon része lelt. Áldás kisérje további 
működését! 

* 

Az evangélikus templomot vasárnap dél-! 
előtt zsúfolásig tölté mog a hiv»ík és vendégek 

l óriási száma. Vagy kétezren lehettek a jelen ( 

levők. Olt volt a város képviselete a polgár- ' 
mesterrel, a katonaság, a bíróság, a vasutasság, 
a postahivatal, a tanintézetek, egyesületek és 
testületek képviselői, a Nyukosz tagjai testüle-
tileg. a', izraelita hitközség kiküldöttei, az evang. 
iskolák növendékei, a vidéki gyülekezetek elöl-
járói és a kőszegi polgárság számos tagja. 

A papudvarra titkára és Zongor Béla esperes, 
körmendi lelkész kíséretében érkező Kapi Róla 
püspök az ev. elemi iskolák növendékeinek és 
a vidéki gyülekezetekből bejött leventecsopatok 

1 virágos sorfala között vonult a tomplomba. 
Egyházi ének után Zongor Béla esperös-

; lelkéfz megható imában emlékezett meg a jubi-1 
láns nőegyesületről é6 azon hősi halottakról kik-
nek neveit ma márványtáblán örökítik meg. 

Most felhangzott Unger Eiekné—Slúr Blske 
úrasszonynak orgonakiaérettel előadott gyönyörű 
>'nekimája, melyet az egybegyűltek mély áhi-i 
tattal hallgattak meg. 

Erek után Kapi Béla püspök mondotta el 
nagyhatású ünnepi beszédét. Azzal a költői 
fordulatokban gazdag szépséggel és oly szónoki 
lendülettel, ahogyan csak ő tud beszélni. Az 
„Isteni szeretet" volt témája. Ennek a nemes 
gyakorlását látja a nőegyesület 61 évi jótékony-
kodásában és a szűkebb haza vértanúinak ke-
gyeletes megörökítésében. Beszélt azután az 
eletet feláldozó hazafias tettekről, a hősi halál-
megvetéssel kész önfeláldozó hazaszeretetről és 
glóriát vont azon nagy és kisemberek homloka 

| köré, akik a haza becsületéért és boldogságáért 
a legnagyobb áldozatra képesek. Beszédének 

| hatása alatt nem maradt szem könny nélkül. 
! Valósággal lenyűgözte a lelkeket szavainak 
• igazsága, gondolatainak mélyen szántó, a szi-
lvekbe ható ereje, beszédének csodás retorikai 
szépsége. Áldást rebegve az élő egyesületre és 

'az elhunyt vitéz harcosokra, befejező szavaira 
lehullott a koszorúval körülfont márvány emlék-
tábláról a fekete lep*l. Tiszteletadásának jeléül 
az egész közönség felemelkedett helyéről, a városi 
zenekar pedig eljátszotta az . Ima a csata előtt" 
cimu nagyhatású zeneművet. 

Egy orgonakisérettel előadott vegyes ének-
kar után, melyet Kűhn János egyházi karnagy 
vezetett, következett dr. Tirtsch Gergely lelkész-
nek iH-m^t ünnepi beszéd-'. Ez a püspöki beszéd 
tartalmához hasonlóan fejtegette a nap jolontő-
ségét ós szintén mély hutást keltett. 

A? e napra kijelölt egyházi gyülekezeti 
ének elhangzása után Jambrits Lijos polgár-
mester, a templom közepében állva és a város 
színeivel díszített szélesszalagu hatalmas babér-
koszorút kezében tartva, Kőszeg város egész 
közönsége nevében, hizafias lendülettel elmon-
dott rövid bestédben méltatta a vilagharcban 
elesett kőszegi bősödet és ezután a márvány-

• tábláu helyezte el a varos remek babérkoszorúját. 
Dr. Schnellar Aurél egj házközségi felügyelő 

a gjüiekezet nevében ünnepélyes fogadalommal 
vette át a márványtáblát kegyeletes megőrzésre, 
felolvasta a rajta megörökített hősi halottak 
neveit és v*gül a gyulekeze' köszönetét fejezte 
ki a rőegyesületnek buzgó és eredményes mű-
ködéséért, nemkülönben a résztvett testületek-
nek és képviseleteknek az ünnepélyt emelő 
megjelenésükért. 

Kapi Béla püspöknek mély megiiletődést 
keltő imája fej°zte be a lélekemelő szép ünnepélyt. 

• 
Délben a sörkertben szabad ég alatt ren-

dezett közebédre majdnem százan gyülekeztek. 
Az asztalfőn helyet foglaltak Kapi Béla püspök, 
Jambri»sLajos polgármester,Zongor Bélaesperes, 
Bassó Ödön alezredes, dr. Tirtsch Gargelyoé, a 
nőegyesület nagyérdemű elnöke, dr. Liuringer 
Janosné,a nőegyesület választmányának kiválóan 
buzgó tagja. 

Eb*d alatt gyönyörű felköszöntőt mondott 
a püspök az ország kormányzójára, Horthy 
Miklósra, melyet állva hallgattak meg és lel-
kesen megéljeneztek, azután a polgármester 
mondott nagyon szép pohárköszöntőt a jubiláns 
nőegyssületre, kiemelvén azt, hogy amire ő már 
négy éve törekszik, a város hősi halo'tiinak 
megörökítésére, ime részben már végrehajtotta 
az evang. nőegyesület dicséretes buzgósága, — 
utána Zongor Béla esperes beszélt nagy hatással 
a kőszegi ev. gyülekezetről megemlékezve, — 
dr. Schneller Aurél felügyelő a polgárság és a 
katonaság képviselőire ürítette poharát, — dr. 
Tirtsch Gergely lelkész a nőegyesület nevében 
mondott köszönetet a város közönségének támo-
gatásáért, végül pedig Kappel János polgár éltette 
a szerető szívvel munkálkodó nő*?vf>KÜlntet. 
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Kös^e* Vidéke. 
19*26. junius 20. 

A társaság lelkes ünnep'éssel búcsúztatta 
a székhelyére autón visszautazó püspököt ÓH 
azután jó hangulatban, a fényesen sikerült ünnep 
nap feletti örömérzéssel sietett haza — ebédelni. 

• 
Tudósitát-unk teljességéhez tartozik még 

annak a felemlítése, boay H nőrgyesület kül 
döttség® a temetőben megkoszorúzta elhunyt 
elnökeinek sírját és hogy istentisztelet után az 
•v. elemi iskola növendékeiből alakult küldött-
ség kereste fel a rőegyesület választmányát, 
bokrétákkal elhalmozván az összes tagokat és 
egyikük a 61 óv óta minden karácsonykor mea 
ajándékozott gyermekek nevében fejezte ki 
hálájukat. 

Végezetül pedig mi azzal kívánjuk leróni 
a hősök iránti kegyeletünket, hí gy a márvány-
tábla egész szövegét ideiktatjuk. 

A HAZÁÉRT tLES tTT HŐSI HALOTTJAINK 

AZ 1U14—1918-iki VILÁGHÁBORÚBAN : 

Binder J r n ó szils. Hopp Lajos közv 

Feigl ü y u l a hadnagy 

Stúr Lász ló „ 

Uzelac Erich 

Vidt Béla hadapród 

Mohr Hugó ónk. tiz. 

Kovács János t. órm 

Zeller János „ 

Csőgör Lajos órm. 

Lépőid Rezsó . 

Benedek üyu l a szkv. 

Benedek Sándor „ 

Kappel Károly . 

Loibersbeck Lajos „ 

Grá l Karoly tiz. 

Kappel ü u s z t á v 

Schwahofer Mihály n 

Ulatz János órv. 

Kappel János „ 

Csógór Márton kozv. 

Drescher János „ 

Drescher Mihály . 

hröhlich József » 
Fruhwirth Károly „ 

Frühwirth Vi imos , 

Gamau f Lajos „ 

.Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha 
valaki az ó életét adja az 6 barátaiért'. Ján. Ev. AT. 13 

Hopp Lajos 

Kappel Uot t l ieb 

Kappel József 

Kappel József 

Kappel Mihá ly 

Koczor Gusz táv 

Koczor János 

Kuhn Hrnó 

Marton Viktor 

Ritter József 

Schranz János 

Schranz János 

Schranz Júzsef 

Schranz Károly 

Schrott ü y u i a 

Schwahofer Samu 

Szabó Károly 

Szupper Pál 

Takács Ferenc 

L'ntenecker Samu 

Varga József 

Wö l fe l Mihá ly 

Zeller Lász ló 

H I R D E T M É N Y B E . 
Közhírré teszem, hogy 1926. évi junius hó 

21 tői kezdve a hivatalos órák alatt minden nap 
a városi pénztárnál tűzifa váltható : a fa árak 
a hirdetési táblán vannak kifüggesztve, tájé 
kozasul közlöm a következőket: a Stájerházi 
vagáéban I. o. bükkhasáb 95000 kor., II. o. 
bukkhasab 80.000 kor., l.o. tölgyhasáb 85.000 
kor. II. o. tölgyhasáb 75.000 kor.; az Alsóerdei 
vágásban: I . o. tölgyhasáb 135 000 kor. II. o, 
tölgy hasáb 120 000 kor. puhahaaáb 90 000 kor. 
méterenként: a többi taanyag ára ennek meg-
felelően változik. Felhívom á közönség figyel-
mét arra, hogy faszükségletél mielőbb fedezze, 
mert fa csak korlátozott mennyiségben áll ren-
delkezésre és miután az idén mindenki teljes-
faszükségletét korlátlanul fedezheti a városnál 
míg a készlet tart, későbben jövök esetleg nem 
fognak megfelelő fát kapni. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét arra, 
hogy a Károly csapatkeresztesek a rokkant-
ellátási adó fizetése alkalmával 50% os adó-
mérséklésben részesülnek: ezen adómérséklésre 
csak az tarthat igény, aki a Károly csapatkereszt 
viselésének jogosultsását a rendeletek szerint 
igazolja: igazolásul szolgál vagy az eredeti 
igazolvány másolata vagy pedig egy az alispán 
által kiállított igazolvány: az eredeti igazolvány 
hiteles másolatát a polgármesteri hivatal állítja 
ki, az alispáni igazolvány kiállításának feltétele, 
hogy két bajtárs eskü alatt jegyzőkönyvbe mondja 
a vonatkozó adatokat, mely a honv. parancs 
nokság által lesz felvéve. Tekintettel arra, hogy 

az adómérséklésre való igény csak a be.,dá*t 
köveiő adónegyedben nyil i i meg, mindenkinek 
érd-ke, hogy okmányait mielőbb beadja: az 
igazolvánvmáso'at és legyzőkönyvre vonatkozó 
további felvilágosítás junius 20-tól kezdje a 
Városháza 10 sz. nUtt nyerhető, a kész iga 
zolványok pedig a városi alóhivatalba adan-
dók be. Az emliteit jegyzőkönyveket juo. 20 tói 
kezdve az állomásptr»nesnokság minden vnsár 
és ünnepnap délelőtt 10-11 szerdán és szóm 
baton e«te C—7-ig vesz fol. Ugyanitt kaphatók 
a tiszteknek előirt nyilatkozatok is. 

Ad. 6101—1926. Közhírré teszem, hogy a 
kőszegi és szombath.'lji helyőrségek gyalogsága 
1926. évi junius ho 21 tői junius hó 26 ig be 
zárólag a Czák kozteg, ozá*i erdő, Zsigerhegy 
és Pogány által halárolt területen éleslövésze 
tet tart: saját érdekében felhívom a közönség 
figyelmét arra, hogy a jelzett iuöben a meg 
j.-lölt területen ne tartózkodjék és a felállított 
örök utasításainak engedelmeskedjenek. 

ad. 6101—1926. Felhívom hz összes hadi 
gondozottakat, hogy f. évi május havi járadé-
kaik átvétele végett f. hó 22-en kedden d. e. 
9—11 ig a városi pénztárlun annál is inkább 
j.lenjenek meg, mert más naponon kifizetés 
nem fog eszközöltetni. 

Jambrltr Lajos polpárn>«ti« 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem a testület tagjait, hogy az ipar 

iskolai vizsgák a következő sorrendben tartat-
nak : I. oszt. juniu6 21 én délután 4 órakor, a 
II. ós III . osztály 22-én délután 4 órakor, melyre 
minél számosabb megjelenést kérek. 

Értesiten továbbá a szegődtetni és sza 
badittatni óhajtó tagokat, hogy a szegődések és 
szabaditások junius hó 29 én (Péter Pál napján) 
délután 1 órakor fognak eszközöltetni, — így a 
hó utolsó vasárnapjára tervezett elmarad. 

Végül értesítem az ács, asztalos, lakató?, 
mázoló és szobafestő, bádugos, tetőfedő és sze-
relő tagokat, hogy a m. kir. államépitészeti hi-
vatal Szombathelyen a „Hunyadi Mátyás" ne-
velőintézetben az intézet főépületének átalaki 
tási munkálataira nyilvános versenytárgyalást 
hirdet, melyre az ajánlatok f. évi julius hó 3. 
napjáig adandók be fenti államépitészeti hiva-
talban. A feltételeket tartalmazó versenytárgya-
lási hirdetmény az érdekeltek által az ipartes 
tületben a hivatalos órák alatt betekinthető. 

Felhívom a tagok figyelmét a hirek ro-
vatában a „Ker. Iparosok Orsz. Szöv." által 
tervbe vett alakuló gyüitare vonatkozólag s a 
magam részéről is kérem a tagokat teljes szám 
ban való megjelenésre. 

Dömötör Gyula ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 
A Kormányzó Ur Ófóméitóságának pénteken 

volt a születésnapja, mely alkalomból a volt 
vásártéren tábori mise volt, melyen a katonaság, 
a helyi hatóságok és intézetek vezetői testüle-
tileg jelentek meg. A szentmise után Balikó 
Lajos katonalelkész tartott mélyhatást keltő, 
igen szép beszédet. 

Vitézi avatás van ma Budapesten, hol Kő-

szegről dr. Nagy Ebeling Miklós városi tanács-
nokot, volt tartalékos tüzérfőhadnagyot, továbbá 
Sodorits Sághegyi Ferenc és Simon Károly tiszt 
helyetteseket avatja vitézzé a kormányzó. 

Kinevtzes. Az Országos Vitézi Szék dr. Stúr 
Lajos ügyvéd polgártársunkat a vas—sopron— 
zalamegyei vitézi kerület kőszegi járásának tiszti 
ügyészévé nevezte ki-

Szabadsayon Pallér József dr. városi tiszti 
orvos háromheti szabadságra ment, mely idő 
alatt Dreiszker Ferenc dr. helyettesíti. 

Uj építész Tompeck Rezső, a budapesti m. 
kir. áll. Felső Építő Ipariskolát sikeres ered-
ménnyel végezte, ahol a kőműves,- ács és kő-
faragómestersógben nyert képesítést. 

A kőszegi öreg bencétdiákok választmányi 
ülést tartottak Jambrits l a jos szövetségi elnök 
elnöklete slatt, amely ülésen tudomásul vette a 
választmány a pénztáros jelentését, a szövetség 
ügyészéül dr. Fre> berger Jenő ügyvédet válasz 
tották meg, a szövetség diaztagjául pedig Wald-
mayer Károlyt. Uj tagokat is meghívott a vá-
lasztmány a szövetségbe, így többek között Nagy 
Adorján nyug. posta főfelügyelőt, Udvardy Pal 
földbirtokost, Simon Mihály főszámtanácsost. 
A választmány azután a mai győri közgyűlésre 
Nagy Balázs igazgató vezetésével kiküldötte 
Lüuringer István főszolgabírót és Heiszenberger 
A'bán szövetségi jegyzőt. 

50 éves erettsegi találkozóra gyűlnek össze 
exu'tal Kőszegen azok a tencésdiákok, akik 
1876 ban a soproni bencés-főgimnáziumban tet-
tek érottségit. IS an voltak és ma már csak 
hárman vannak életben ós pedig; Hajdú János 
premontrei tanár, nyug. rendi jószágigazgató. 
HMfer Adolf nyug. vasúti főfelügyelő és Malits 
Józsof nyug. árvaszéki elnök, kormány főtanácsos. 
A találkozó e hó 26 án lesz és reggel 8 órakor 
szentmisével kezdődi* a bencéstemplomban, ahol 
testületileg jelennek meg a kőszegi ör?g bencés-
diákok is. 

Az evang. népiskola évzaro vizsgái az idén 

a leánygimnázium tornatermében lesznek jun. 
25-én cs 26 án délelőtt 8, délután 2^ órai kez-
dettel. Az évzáró istentisztelet jun. 27 énd. u. 2 
órakor lesz. A szülőket és felnőtt érdeklődőket 
tisztelettel meghívja a tantestület. 

Halálozás. Szerdán rövid szenvedés után 
jobblétre szenderült Kovács János ny. állomás-
elöljáró városunkban. Temetése pénteken volt 
nagy részvét mellett. 

Városi tanácsülés Kőszeg szab. kir. város 
tanácsa a polgármester rendelkezése folytán 
minden hét csütörtökjén rendes tanácsülést tart, 
amelven a folyó ügyeket beszélik meg és intézik 
el. A m u l t csütörtöki tanácsülésen Jambrits 
Lajos polgármester megnyitó beszédjében meleg 
szavakkal üdvözölte dr. Nagy Ebeling Miklós 
tanácsnokot vitézzé avatása alkalmával, ugy a 
maga, mint tanácstársai nevében. Dr. Nagy-
Ebeling Miklós az üdvözlést meghatottan kö-
szönte meg, ami után a tanács a következő 
fontosabb ügyeket tárgyalta le. A villamostelep 
bővítésére beadott ajánlatokat felbontván, a 
városi főmérnök ismertette azokat részleteiben, 
amiről külön hirben emlékezünk meg. — Ipar-
engedélyt adott a tanács Kleininger Józsefnek 
utcai fagylaltáru9itásra, Bereczk Istvánnak autó-
személyszállításra, FriedGyulának cipőárusításra, 
Dömötör Gyulánénak harisnyakötődére, Tremmel 
Károlynak a S^abóhegyen korcsmaipar gyakor-
lására és Lackner Jánosnak a vendéglőipar 
üzésére. Elhatározta a tanács a polgármester 
javaslatára azt is, hogy a barakkok előtti, vala-
mint a (iratzl-malom melletti Gyöngyös-patak 
partrészletéi kővel rakatja ki. Megbeszélés tárgyát 
képezte a Kőszegen tartandó katonai gyakor-
latok előkészítése is. 

Na cipeljen ételt és italt, ha kirándul a 
Hétforráshoz. Brader János vendéglős minden-
ről gondoskodik és olcsó pénzért kaphat kitűnő 
ételt és italt a helyszínen. 

Tornaünnepely a polgári fíuiakoiaban. — A 

Széchenyi István m. kir. államiipDlgári fiúiskola 
junius hó 20-án vasárnap délután V,3 órakor a 
sportpályán tornaünnepélyt tart, melyre a szülő-
ket, sportkedvelöket s Kőszeg város polgáraágát 
tisztelettel meghívja. Műsora: Felvonulás Him-
nusz. 1. Ellenvonulás, azabadgyakorlatok. 2. 
Magasugrás. 3. Távolugrás. 4 Síkfutás. 5. Staféta-
futás (4 váltás). 6. Bicikli lassusági verseny. 
Guták. 7. Zsákfutás. 8. Football. Az I. és I I . 
csapat mérkőzése. Belépődíj nincs; önkéntes 
adományokat köszönettel veszünk. Úgyszintén 
meghívja a város közönségét a kézimunka kiállí-
tásra, amelyet e hó 24-én és 25-én (csütörtökön 
és pénteken) rendez a rajzteremben. Kiállításra 
kerülnek a slöjdórákon készített tárgyak. 

-

Önnek nincs szüksége arra . hogy gyomor- es belbéntalmai miatt á l landóan szen-

vedjen, amikor köztudomásu , hogy a világhírű és mindenki 

által legelsőnek elismert IGMANDI keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszer int fenti bajokbol eredő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátol ja az érelmeszesedest . Emésztési zavaroknál má r fel pohár langyos IGMANDI keserűvíz eleg. 
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1926. jnius 20- Kőszeg és Vidéke 8. 

Az evang. I f júsági Világszövetség Német-

országban tartandó konferenciáján a helybeli 
evang. ifjúság is két taggal képviselteti magát. 
Ifj. Róth Jenő ős Wáchter Roland utazott a 
napokban Németországba, ahol. egyúttal tanul-
mányi kirándulást is végeznek. Örvendetes jelen-
ség, hogy városunk fiai a komoly munka me 
zejére lépnek, mert ludásuk és tapasztalatuk 
majd idővel városunk felvirágoztatásánál fontos 
szerephez jut. 

A város i vi l lamostelep kibóvitesere vonat-

kozólag beérkezett ajánlatokat felbontván a városi 
tanács, megállapítást nyert, bogv a következő 
cégek adtak be ajánlatot: Ganz-féle villamossági 
r. t., Martos és Herz gépgyár, Si'hlick Nicholson 
gépuyar, Magyar Browo Borcsi Müvek. Engel 
Károly-oég, Hajós és Szántó-cég, HÍ ffüerr és 
Schranz Budapestről és Weöres Aladár gépgyáros 
Kőszegről. A beérkezett ajánlatok közül a bérlő 
Ganz cég és Weöres Aladár tettek legelőnyös 
sebb és legolcsóbb ajánlatot. Ezen ajánlatok 
szerint a villamostelep gépi és elektrotechnikai 
berendezése a Ganz féle ajánlat szerint 344 millió, 
Weöres Aladáré szerint 326 millió korona, mihez 
járul még a telekszerzési és épület, ill. gépház 
bővítési költség, úgyhogy a bővítési összmunká 
latok körülbelül 460 millióba kerülnek, mely 
összeg a város rendelkezésére áll és igy a város 
ezen munkálatokat a saját erejéből tudja fedezni. 
A polgármester az ajánlatok végleges elbirálá 
sára e hó 25-én délután 3 órára összehívja a 
gazdálkodó és pénzügyi bizottságot, valamint a 
villamos bizottságot is. 

Szánt Vid bucsu van ma vasárnap, melyen 
az összes hegyaljai községek részt vesznek. 

Járási mezögazd. bizottsági ütés lesz e hó 

26-án délelőtt 9 orakor a helybeli főszolgabírói 
hivatalban, melyen fontos tárgyak lesznek le 
tárgyalva. 

Rajzkiallitás. A kath. reálgimnázium ifjú-
ságának rajzkiállitása junius 20 án és 21 én a 
rajzteremben megtekinthető. Belépődíj nincs! 

Cssrkésztabor. A gimnázium cserkészcsapata 
a gimnázium udvarán négy napos próbatáboro 
zást tart előkészületül a nyári Nemzeti Nagy 
táborban, ahol 8 ezer magyar cserkész lesz együtt 
és vagy 2 ezer idegen cserkész. Vasárnap este 
tábortüzet rendeznek, amelyen a cserkészek vonós 
senekara is szerepel, mely a pannonhalmi ver-
senyen is elismerést szerzett. 

Akarja magat mozgokepen lá tn i ? J ö j j ö n el 

akkor julius 4 én az öreg bencésdiákok nagy 
kerti ünnepélyére a sörgyár kertjébe, ahol dél-
előtt 11 órakor és délután 5 órakor a megjelent 
vendégekről és a szépségverseny győzteseiről 
mozgófelvétel készül, melyet a helybeli ós más 
mozikban is bemutatunk. Egy jegy ára 10 000 
korona. Kapható a Emericanum és Róth Jenő 
könyvkereskedésében. 

Fslhivás! A „Kansz" országos nagygyűlés 
által delegált végrehajtó bizottság nevében vá-
rosunkban és vidékén lakó nyugdijasokat és 
özvegyeket junius 27 ón délelőtt 11 órakor a 
városháza tanácstermében megtartandó értekez-
letre tisztelettel meghívom. Jelenjünk meg mind 
nyájan, hogy sérelmeinket és ezeknek orvoslásait 
megbeszélhessük. Auguszt János közp. megb. 

Ovodamulatság lesz julius hó 3 án az Elité 
kávéházban. Bővebbet jövő számunkban. 

A „Hunyadi Má tyá s " m. kir. reáliskolai nevelő-
intézet folyo hó 25-én (pénteken) délután 5 óra-
kor tartja tornaünnbpélyét, amelyen az érdek-
lődő közönséget szivesen látja. Külön meghívót 
nem küld az igazgatóság. 

Turisták es kirándulók szép időjárás esetén 
friss ételeket és üditő italokat kaphatnak a 
Hétforrásnál Brader János vendéglősnél. 

Tánc- és i l lemtanfolyamok i ndu lnak meg 

julius 1-ével a Mulató kistermében a helyi is 
kólák növendékei részére és pedig : minden ked 
den és csütörtökön délután 5—7 óráig kizáró-
lag a zárdai növendékek részére, minden hét-
főn és szerdán délután 5—7-ig a fiu és leány-
gimnázium és a polg. iskola növendékei részére. 
A tandijat részletekben is lehet törleszteni. A 
baladóknak és felnőtteknek esti tanfolyam lesz, 
elegendő számú jelentkező esetén. Minél sza-
mosabb jelentkezőt kér nemes Savracki Károly 
oki. tánctanár. 

A hadigondozottak junius 22 én, kedden 
délelőtt 9—11-ig jelentkezzenek a városi pénz-
tárnál május havi járadékaik átvételére. 

Jubileum. A helybeli Széchenyi István m. 
kir. áll. polgári fiúiskola ez évzáró ünnepéllyel 
való kapcsolatban fennállásának 50 éves jubi-
leumát ünnepli. Egy félszázad óta terjeszti már 
a magasabb polgári műveltséget e határvidéken 
és ezen idő alatt egész generációkat nevelt a 
magyar állameszmének és a müveit polgári 
társadalomnak. Tanítványainak ezrei kerültek 
ki védőszárnyai alól, akik a szélrózsa minden 
irányában a tisztviselői, mezőgazdasági, ipari ós 
kereskedelmi pályán vívják .meg az élet nagy 
harcát és műveltségűk s beléjük oltott polgári 
erényeik révén értékes állarafenntartás elemei, 
hasznos munkásai a magyar hazának. Jóleső 
örömmel és megelégedéssel tekint vissza raükö 
désének eme határállomásáról az elmúlt 50 évre, 
msrt felvilágosító és lelkesítő szelleme, buzgó 
nemzetnevelő munkája meghozta a maga bőséges 
áldását. Az iskola ebből a felemelő alkalomból 
kifolyólag a jubileumi ünnepélyre tisztelettel 
meghi vja a volt tanítványokat, az egyes iskolá-
kat, a város vezetőségét, testületeit s általában 
Kőszeg város minden rendű polgárságát, hogy 
jelenlétükben e kultúrtörténeti tényt méltó módon 
megörökíthessük. Volt tanítványok, mutassák 
meg az alma materhez való ragaszkodásukat 
avval is, hogy uz e hó 27 én d. u. 7,6 órakor 
megtartandó ünnepélyre mind megjelennek ! 
Műsorát a következő számban közöljük. 

A nagy kerti ünnepelyre, melyet az öreg 

bencésdiákok rendeznek a sörgyár kertjében, 
jegyeket már lehet szerezni az Emericanum és 
Róth Jenő könyvkereskedésében. Ara 10.000 K. 

A hadikölcsön kötvény tulajdonosok helybeli 

akció bizottsága f. hó 9 én megtartott értekez-
letén Vágó Sándor elnök a kiküldött bizottság 
eddigi tevékenységéről beszámolt, melyet az 
értekezlet helyeslőleg tudomásul vett. Többek 
között felemiitette, hogy Lingauer Albin kép-
viselő a valorizálási ügyet a legnagyobb szere-
tettel támogatja. A város képviselőtestülete idő 
közben szintén oda nyilatkozott. A tagok számt 
napról napra szaporodik. A propaganda az ed-
diginél még fokozottabb mértékben lesz meg 
indítva. 

Bucsutáncestély a Kaszinóban. Azon alkalom 
ból, hogy a Polgári Kaszinó kiköltözködii 
jelenlegi helyiségéből, junius 26 án, szombaton 
este bucsutáncestélyt rendez cigányzenével. Azon 
közkedveltségnél fogva, melynek az eddigi 
Kusziuó mulatságok örvendtek, remélni lehet, 
hogy a tagok csaladjaikkal és vendégeikkel minél 
nagyobb számban fognak megjelenni, annál is 
inkább, mert a jelenlegi gyönyörű helyiségek 
utoljára állanak most rendelkezésre. De reméli 
a Kaszinó vezetősége azt is, hogy a következő 
átmeneti időszak nem fog soká tartani és a 
Polgári Kaszinó nemsokára azon szerencsés 
helyzetbe jut, hogy saját szép otthonában tart 
hatja a legközelebbi mulatságot és üdvözölheti 
kedves vendégeit. 

A Kereszteny Iparosok Országos Szövetsége 
a kőszegi keresztény iparosokat a fenti szövet-
ségbe óhajtja tömöríteni, e célból junius 27 én 
délelőtt 9 órakor a Mulató kistermében alakuló 
gyűlést tart, melyre a szövetségbe tömörülni 
szándékozó iparosokat ezúton is meghívja. 

A Czáki Leventeegyesület junius hó 29-én 
Péter Pál napján nyári táncmulatságot tart a 
Hánzli-féle vendéglőben. 

A sporttelep mai programmja: reggel 8—10-ig 
futballtréning ; délelőtt 10—12-ig leventeoktatás. 
Délután 7,3—4-ig a polgári fiúiskola torna-
ünnepélye ; Vj5 kor a kozákok lovasmutatványai. 

Uj ruhába öltöztettek a kőszegi Ipartestület 
belvárosi házának utcai frontját, szépen kitata-
rozták s mikor ezzel készen voltak, feltették a 
régi kopott nyakkendőjét, a már teljesen olvas-
hatatlan cimtáblát. Ugy hisszük, hogy ez egy 
iparosnak sem tetszik, legkevésbbé a cimtábla 
festőknek. 

A „Pántlika" előadása. Mult szombaton és 
vasárnap került színre Földes darabja a „Pánt-
lika* az Ev. Nőegylet műkedvelő gárdájának 
előadásában. A tavaly ilyenkor bemutatkozott 
ifjúság ezidei szereplésében nagy fejlődés mu-
tatkozik. A siker ugy erkölcsileg mint anyagi-
lag fényes volt. Ennyit általánosságban. Rész-
leteiben a következőképen domborodik ki a sze-
replők játéka: Kiiment Gyula prológjában ha-
talmas érzelmek lüktettek, miknek kifejezétére 
a szangvinikus vérmérsékletű Kiiment egyéni-
sége igen alkalmas. Kár, hogy kissé lefékezte 
érzelmeit. Szép kezdetet képezett ez a prológ 
az előadáshoz. — Az öreg Básthy szerepében 
Weinberger Gusztáv adott egész, embert. Ö már 
nem is műkedvelő, hanem vérbeli színész, ha a 
színpadra lép. Szerepléséhez csak gratulálha-
tunk. Méltó partnere volt Weinrich Gréte. Sze-
repét sok, sok érzéssel játszotta el. Jó megje-
lenésével és komoly viselkedésével igen jól ala-
kította a nagy fiuk fiatalos auyjának szerepét. 
Fiai, Kováts Viktor és Szép Ernő elegeudő tem-
peramenttel játszották el hálás szerepüket. S 
ezt szívesen tehették a melegen szerető, fiatal 
mamájuk oldalán. A parasztdoktor (Riegler) 
meghazudtolta paraszt mivoltát. Aranyos humo-
rával, temperamentumos játékával sok tapsot 
aratott. A kisebb szerepekben brillíroztak Gru-
ber Mici, (bájos kis parasztkisasszony volt) Skriba 
Margit mint nyelves házicseléd és Karner Gréte, 
a büszke grófné. Draskovics Ilonkánál alkal-
masabb grófkisasszonyt keresve sem találhatott 
volna a rendező. Ágoston János jól maszkírozott 
barát mivoltában elsőrendűt nyújtott. Benedek 
Miklós született humorista. Iromba mozdulatai, 
lármás modora kitűnően fedték a neki kiutalt 
szerepet. Összefoglalva a mondottakat, az összds 
szereplők disztingvált játékukért, szorgalmukért 
és a hibátlan, gördülékeny előadásért dicséretet 
érdemelnek. 

Á R V E R É S E K : 

Junius 21-én 2 órakor 
Kálvária, u. 2—4 alatt bútor, 

11 órakor 

Junius 24-én d. a. 
Rohonci-utca 29 sz. állatok, 

2 órakor 
Boz8ökon állatok, 

Junius 25-én délután 4 órakor 
Bozsokon allatok, mezei termények, 

A városi tűzifa eladasa hétfőn veszi kez-

detét. Felhívjuk a közönség figyelmét a kifüg-
gesztett ártáblázatokra, amely mindennemű fáról 
feltünteti a vételárat. A táblázatok a városháza 
hirdető tábláján és a pénztárban is ki vannak 
függesztve. 

Kőszeg társadalma es az 54 es cserkészek. 
Vettük a következő sorokat: Mélyen tisztelt 
szerkesztő ur ! A kőszegi Széchenyi István m. 
kir. áll. polgári fiúiskola 54-es számú cserkész-
csapata a mult vasárnap lezajlott cserkészavató 
ünnepély keretében lépett a város cserkészbarát 
közönsége elé. őszintén valljuk, hogy kisded 
csapatunknak a legalaposabb készültsége mellett 
is nem minden aggodalom nélkül vártuk ezt a 
bemutatkozót, mBrt hiszen a sikerhez nem elég 
az előkészület, ahoz, ha bíráló is, de mégis jó-
akaratú, megértő közönség is szükséges. Most 
az ünnepély lezajlása után az előzetes aggodal-
mat mély hála és örömérzet váltja fel és mély-
séges köszönettel adózunk kedves városunk 
minden szépért és jóért lelkesedő társadalmának, 
mely társadalom tömeges képviseletével avató 
ünnepélyünknek nemcsak díszt, de lelkesítő erőt 
is kölcsönzött. De amidőn Kőszeg lelkes cserkész-
barátainak jóleső érdeklődésére szeretettel gon-
dolunk, ugyauakkor nem mulaszthatjuk el hálás 
köszöntünk kifejezését azokkal a testületekkel 
és egyesekkel szemben, akik előadásunk díszes 
kiállítását számunkra lehetővé tették. így őszinte 
köszönettel adózunk a helybeli reálgimnázium 
nagyrabecsült igazgatójának ós tanári testületé-
nek, akik a díszes magyar öltönyöket csapatunk 
számára kikölcsönözni szívesek voltak. Hálával 
és szeretettel emlékezünk főtisztelendő Horváth 
István hittanár úrra, mint a helybeli Kath. 
Legényegylet vezetőjének, szives támogatására, 
aki a Legényegylet ruha és szertárából függönyt 
és színfalakat kölcsönzött. Épp igy hálás köszö-
netet mondunk vitéz Baesó Ödön alezredes urnák, 
továbbá Miske báró őméltóságának, akiknek 
önzetlen támogatása nélkül a darab elfogadható 
rendezése alig lett volna keresztülvihető. Es 
végül fogadja hálás köszönetünket Wirkner 
Lijoscé úrasszony, aki nemcsak értékes ruha-
darabokat kölcsönzött előadásunkhoz, hanem 
fáradságot nőin ismerő muukajával a kosztümök 
összeállításában személyesen is résztvett. Es a 
felsoroltakon kivül hálánkat és köszönetünket 
nyilvánítjuk mindazok számára, akik házi ünne-
pélyünk sikeréhez a legcsekélyebb mértékben 
is hozzájárulni szívesek voltak. Tisztelettel: 

junius 26-án délután 4 órakor l o r i m a * . 
Kőszegszerdahelyen ló, cséplőg ép. I arka6 József, az 54 es cserk. csap. vezetője. 

# 



Kösseg 6s Vidéke 1926. junius 20. 

Kozák tisztek ma rendkívül érdekes lovas 
mutatványokkal fogiák szórakoztatni a helybeli 
közönségét délután Vj5 órakor a sporttelepen. 
Mu*atvAny<iik felülmu'nak mindenfele cirkuszi 
produkciót és nemcsak Szombathelyen arattak 
rendkívüli sikert, han^m a bécsi s*jtó is "try-
hantulag meghajtotta mutatványaik előtt a 
legteljesebb elismerés zászhj Tekintettel arra, 
hogy a helyárakat tényleg olcsón szabták me^, 
valószínű nagy k^z >nség kpreei majd M ^zalka 
lomból a sporttelepe* 

Ha jól vizsgázik a fia. jutalmul vegye meg 
neki „Az Ojság" uj számát. Ríngjteg aktuális 

Pk. 263 1926. 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott birósáK> végrehajtó az l&S l . 

evi LX t. c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1926. evi 1359/9 -11. végzésé 
következtében dr. Kopfstein Lipót kőszegi 
ügyvéd által képviselt özv. Koltai Jánosné 
szül. Marlovics Mária javára 6,773.500 K 
s jár. erejéig 1926 evi április hó 21-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és felülfoglalt és 13,000.000 K-ra 
becsült ingóságok, u. in. egy muraközi 
ló és különféle függő termések nyilvános 
árverésen eladatnak — Mely árverés a 
kőszegi kir. járásbíróság F'k 756'1926. 
sz. végzése folytan 6,773.500 K tökeköve-
teles és eddig összesen 1,006.060 korona 
bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, Bozsokon a községházán leendő meg-
tartására 

1926. évi junius hó 25. napjának 

délutáni 4 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzessel hivatnak 
meg. hogy az erintett ingóságok az 1881. 
evi LX. t. c. 107 és 108 §-ai érteimében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnek. szíikseg esetén becsáron alul is 
el fog adatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverést az 1881 evi LX. t c. 102. 

t-a értelmeben ezek javara is elren-
elem 

Kőszeg l'.*26. junius 6. napján. 

7ó t ö ssy Endre kir. bír. vegrehajtó. 

360 1926 vht. szám 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági vegrehajtó az 1881. 

évi LX t c. 102. §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy a kőszegi kir. járásb róságnak 

1925. évi 588 2 szamu végzései követ-
keztében dr. Pipplich János ügyvéd által 
képviselt Rothler és Bajusz ceg javara 
;«)3.500 K s jár erejéig 1926. evi május 
hó 18-án foganatosított kielégítési végre-
hajtás utján ! és felülfoglalt és 10.90o.000 
koronára becsült következő ingóságok u. 
m motorkerekpár, kályha, villamos inditó 
nyilvános árveresen eladatnak. — Mely 
arveresnek a kőszegi kir. járásbíróságnak 

1926. evi Pk 932/926. számú végzése foly-
tán 363.500 K tőkekövetelés és eddig ösz-
szesen 164 150 koronában bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Kőszegen 
alperesnek Király-ut 76. sz. a. műhelyé-
ben leendő megtartására 

1926. évi junius hó 21-ik napjának 

délutáni 5 óraja 

hataridóul kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az erintett ingóságok 
az 1881. evi LX t. c. 107 és W8. §-ai 
értelmeben készpénzfizetés mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni Amennyi-
ben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták es arra kielé-
gítési jogot nvertek volna, ezen árverést 
az 1881. evi LX t. c. 102. §-a értelme-
ben ezek javára is elrendelem 

Kőszeg, 1926. évi junius hó 6-án. 

Tőtössy Endre kir bír. végrehajtó. 

rajz, vicc és móka. Mutatványszámot ingveo küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., O utca 12. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt helrol S z ü -

l e t é s e k : Kappel Lijos—Juszt Má' ia: ikrek 
Sándor és Mihály ág. ev, Háni Ferenc—Tóth 
Mária: Vilma r. k. Kappal József—Schláfifer 
Karolina: János ág. ev.. Pató József—H tndweg 
Julianna: Lászlór. k.,Tóközi Antal—(roda Ilon*: 
Anna r. k , Szép Gusztáv—Hrubesch Au^uízta: 
I)>zsö ág ev. — Házasság: Cógénvi Károly — 
Róth Sirolta. — H a l á l o z á s : Feldtnann Her-
mini 18 éves, idegbaj, Kováts Jáno3 70 éves, 
atrvrérzés. 

Az ui tűzoltó alapszabályokat melyeket * 
|járás községei a belügyminiszter mult évi ren-
deletére felterjesztettek, BOZSO'Í, Nemesesó, Cák, 
Velem, Djroszló, Nagy ós Kiscsömöte, Nagy-
és Kispöse részére a belügyminiszter most jó-

, váhagyta. 
Á KSE intézőbizottsága csütörtökön tartotta 

utolsó ülését a nyári szünet, molyen sík fontos 
ügy nyert elintézést. A rendes heti ös^zpjöre-
telek egyelőre mo^t szünetelnek. 

Talalt targyak : egy ernvő, egy német ev. 
, énekeskönyv. A jogo1? tulajdonos átveheti az 
államrendörs^gen. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
draga jó férjem, ill. edesapank és 
nagyapánk 

Kováts I. János 
elhunyta alkalmával mérhetetlen fáj-

dalmunkat részvétükkel, látogatás-

sal vagy virágok küldésével eny-

híteni igyekeztek, ezúton mond há-

lás köszönetet 

Kőszeg, I92»i. junius 18 

a gyászoló család. 

Kertészetre alkalmas he-

lyet keresünk azonnali 

megvételre 800-tól 1200 

ölig. - Cim a kiadóhiv. 
I lM 

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

Műsor: Vasárnap, junius 20 án : 

Aki eladta magát 
Dráma 8 felvonásban. A főszerepben 

Vivian Gibson, H. Mierendorff és 

Bruno Kastner. 

Fridolin mint autóspecialista 
Burleszk 2 felvonásban 

A belvárosban 

emeletes ház 
több lakássa!, egy üzlethe'yifé^g"! 
stb egészben, vagy két részben is 
szabad kézből azonnal elndó. eset 
let egy ki«ebb kertes házzal felcse-
rélhet^. Bővebbet a lulajdonns; ál: 
Jurisits-tér 10 sz. alatt, emelet. 

•• •• 

KOTOTTARU-UZEM 
MEGNYITÁS. 

Értesítem a n é. közönséget, hogy 
Kőszegen, Király-ut 7 szám alatt fér-
jem szíjgyártó-üzletében 

gépkötőde-üzletet 
nyitottam. Elvállalok mindennemű ha-
risnya és másféle kötést, fejelést és 
javítást kizárólag elsőrendű anyagból 
olcsó arak mellett. Hozott anyagból 
is készítek minden e szakmába vágó 
munkát. A n. é. közönség szíves párt-
fogását kérve vagyok tisztelettel 

Dömötör Gyuláné 
kötszövő. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon kedves ismerősöknek, 
ió batátoknak és rokonoknak, kik 
felejthetetlen.sokat szenvedett drága 
jó anyám 

özv. Kardos Lajosné 
f hó 15-én történt végtisztesség 
tételen megjelentek, és soha nem 
muló fájdalmunkon megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek, különösen 
azon kedves ismerősöknek, kik 
virágcsokraikkal tisztelték meg drá-
ga halottunkat ésdr Tirtsch Gergely 
ev lelkész urnák szép beszédeért 
ezúton mond hálás köszönetet 

a gyászoló család. 

Király-ut 78, házhoz tartozó kertből 
250-i házhelynek 
eladó, Bővebbet a háztulajdonosnál, 

Intézet-utca 19. számú* 

emeletes ház 
azonnal beköltözhető lakkással 

szabad kézből eladó. 
Bővebbet Stip'.ovits molnárnál. 

Vendéglő és é t a megnyitás! 
Ezúton hozom a n. é. közönség tudomására, hogy Kőszegen, 

a volt Jesztl-féle éttermet és vendéglőt 
1926. junius hó 15 én a mai kor igényeinek megfelelően berendezve 
megnyitottam. 

Kitűnő konyháról és borokról gondoskodva biztosítom a n. é. 
közönséget, az egyesületeket és a kiránduló közönséget kifogástalan 
kiszolgálásról. Abonenseket elfogadok. 
Szíves pártfogást kér Lakner János vendéglős, Kőszeg. 

STÖLZLE-FÉLE 

Ü L I 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. 

Üzleti jelentés! 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy a 

szabóhegyi vendéglő 
vezptését átvettem. Midőn ezt a 
a m. t. közönség tudomására 
adom, biztosítom a legmSrsé 
keltebb árak melletti pontos és 
figyelmes kiszolgálásról. Állan-
dóan frissen csapolt sör, jó bor 
és tej, vaj az ottani gazdaságból. 
Minden vasár és ünnepnap cigány-
zene. — Szíves pártfogást kérve 
maradok teljes tisztelettel 

Tremmel Károly, szabóhegy! vendéglős. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozások f^dezéáére Fellin-

g^r Alajosné hámori lakós tulaj-
donát képező Klastromi gyalogút-
dűlőben fekvő lucernás, vahmint 
az óházi dülőb?n fekvő szénater-
més első kaszálásai f. évi junius 
hó 20 án délután 2 órakor a hely-
színen el fognak adatni. Árverési 
feltételek ugyanott megtudhatók. 
Az árverés Kiastromi-gvalogutnál 
kezdődik. Schedl Márton 

városi végrehajtó 

A Dorner Ferenc tulajdonát képező 

W iisbscksr-fels 

k o l > ; í i i y a h a i i 

minden mennyiségben kapható 

építkezési és útburkolatra 
alkalmas kő. — Előjegyezni lehet 

Dorner Ferenc vendéglősnél 
Kőszeg, Király-ut. 

Árverés. 
Folyó hó 27-én délelőtt 11 órakor 

Lagler Pál vendéglős kerthelyiségében 
megtartandó önkéntes árverésen általam 
el fog adatni 2 drb. a Bedócshalastói-
dülöben összesen 1900 négyszögölnyi ki-
terjedésű rét. azzal hogy az első kaszá-
lás az eladót illeti Árverési feltételek ná-
lam megtudhatók. 

Dr. Bácsmegyey Jenő ügyvéd, 

Király-ut 85 hsz. 

Ingatlan-árverés. 
Bolfán Cíulánó szül. Vloinár 

Máriának a cáki é* kőszegi hitár 
ban fekvő ingatlanai vasárnap, jun. 
20 án d. u. 3 órakor a cáki köz-
sóházán a legtöbbet k'érőuek nyil-
vános árverésen elada'nak. 

C 1 i p é s % t * u i o i i c 

felvétetik esetlog ellátással 

Odonits István cipésznél. 

P i n c ^ r t a i p o i i c 

azonnal felvétetik 

Lakner János vendéglősnél. 

Egy jókarban levő 2 lóerős Union, 

Dufaut 

motorkerékpár 
eladó. Bővebbet Lépőid Oéza me-

chanikus, Kossuth Lajos-utca 5 sz. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájába)1- Kőszegen. 
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