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Céltalan pártalakitás. 
Évek óta folynak a kísérletek abban 

az irányban, hogy az apro frakciókból álló 

ellenzék egységes táborrá kovácsoltassak 

össze, szemben az egységespárttal. A napok-

ban megalakult ez az ellenzéki formáció 

Rassai Károly vezérlete alatt, ugy nézzük 

azonban, hogy sem formailag, sem lénye-

gileg nem felel meg ez az alakulás a vá-

rakozásoknak. S z e m b e ö t l ő szépséghiba, 

amely egyúttal a lényegbe is vág, hogv a 

párt megalkotásában tizennégy képviselő 

működö t t közre, közü lük azonban csak öt 

jelent meg a megalakuláson. Ebből a tény-

ből valószínűnek látszik, hogy a nagyban 

hirdetett egységes együttműködés körül nagy 

bajok vannak s már az első momentum 

is magán hordja a fiaskó bélyegét. Mert 

ha olyan nagy lenne a lelkesedés és olyan 

közszükséglet volna ennek a pártnak a 

megalakítása, mint hirdették, el nem kép-

zelhető, hogy ne jelenjenek meg az a lakuló 

gyűlésen legelsősorban azok, akik, mig 

mandá tumuk tari, hivatásos polit ikusuknak 

tekinthetők. 

Ha már most azt a programmbeszédet 

nézzük, amelyet a pártalakuló nagygyűlésen 

Rassai Károly fejtett ki, nagyon el kell 

á lmélkodnunk annak időszerűsége szem-

pontjából. Mert a programmbeszéd 5 0 — 0 0 

évvel ezelőtt nagyon aktualis lett volna és 

annak idejében sokan is tartottak a Kassai 

újnak vélt gondolatait tartalmazó beszédeket. 

De m a már amikor egészen uj ké.dések es 

u j szempontok dominá l ják a politikai életet, 

a Rassai gondolatai és erőltetett lendülettel 

előadott programinpont ja i , már régen elin-

tézett kérdések. A történelmi fejlődés ten-

gelyéből erőszakosan-kizökkentett és meg-

csonkított Magyarország egészen más szem-

pontok szerint kormányozando, mint az 

osztrák —magyar nagyhatalomnak paritásos 

alkotó elemét kepezo Nagy-Magyarország. 

Ezekről az uj szempontokról és kormányzati 

elvekről egy gondolat sem található Rassai 

programmbeszédében. Az ellenzék hivatása 

kétségtelenül az, hogy megérleljen és napi-

rendre tűzzön olyan eszméket, és gondola-

tokat. amelyek a ma nagy kérdései közé 

tartoznak és amelye'< a konkrét politikai 

helyzetben megoldási a tüzendők ki. Ilyent 

egyáltalában nem találunk a programm-

beszédben. 

Hiszen kétségtelen, hogy a gróf Bethlen 

István által megterentett politikai konszo-

lidáció utan most a kérdések kérdése, a 

gazdasági kons zo l i d á l ó megteremtése kell 

hogy sorra kerül jön. Maga a miniszterelnök 

azzal búcsúzott el ts ment szabadságra, 

hogy a nyári szünetet egy uj gazdasági 

programm elkészítései e fogja felhasználni 

a legközelebbről megoldandó napi kérdések 

tárgyában. Ezzel szemben Rassai beszédében 

gazdaságpolitikai programmnak meg hal-

vány ámvéku sem fedezhető fel, azt kér-

dezzük tehát, hogy ilyen körülmények között 

miéit alakult is tulajdonképpen ez az elen-

zéki part, amelynek egy szava sincsen az 

aktuális gazdasági és szociális problemakroi. 

Két lehetőségről lehet tehát szó: vagy 

olyan egységes ez az u jonan megalakított 

párt, hogy abban ezekről a konkrét kér-

désekről nem lehet beszélni, mert rögtön 

széjjelszaladnának a parttagok; vagy az 

hogy sem Rassainak, sem vezérkarának, 

sem a pártnak valóban nincs prograinmja 

ezekre vonatkozólag. 

Az az impressziónk tehát, hogy ez a 

párt nem alakult spontán, belső szükségből , 

hanem egyszerűen mesterségesen alakították 

egyesek érvényesülés céljából.* 

Bolognai diákélet. 

A középkornak többnyire vallásos szellem -
161 átitatott áramlatában különös szer«p jutott 
a XI I . századtól * goii irdoknuk ; ez«k többnyire 
egyetemi vándordiákok voltak, kik gazdag hu-
morukkal, pajkos jókedvükkel — mondhatni — 
a viláffian ifAnrt képviselték. Azót:i évszázadok 
multak el, de u gjliurdizmus majdnem tuljeurn 
ősi formájában f. nnmaradt ma is Oiaízors>:ág 
legrégibb egyetemének, mosolygó egű Bolog-
nának derűs lelkű iiákjai között 

A goüardo hireB énekei*;! — gyal.run 
szatirikus bangón — u relem, bor s j»ték 
nak dicsőítője volt. Az „II goliardu" cimü lap 
ma is hasonló eíve'tct vall. Művészi f. jli^c di 
sziti minden szómái: bájos diáklányka musulyog 
egy huncut arcú diákra, köztük c-illagos ég 
alatt a Bolognára oly jellemző 2 forda toronv 
és Giambologna liires Neptun stökőkufj*. Á 
fejléc alatt nagy betűkkel egy kedves régi diák-
dalból vett részlet: „Viva Bologna citta deile 
balle dorr e . . [Élje i I nogna , « szép leá-
nyok városa . . .) A lap alkalomszerűen jelenik 
meg; különösen népszerű a rmatricola" ünne-
pélyek | gólyaavatásj közeledtével. 

Az idén különös elevenséggel ünnepelték 
meg azt. A tulajdonkép mi szertartásokat nagy 

talicskaverseny előzte meg. A váró* szurnetes 
' talics'-.áiban foglaltak he!ye; a gyengébb diákok, 
|az izmosabbak tolták őket. Végígfu;ottak velük 
a város legelőkelőbb korzóján. Rjndfcivül szel-
lemes konyha latinsággal hirdették azután a* 
ünnepély sorrendját. Főbb pontjai a követke 
zCkben foglalhatók öss'.e. 

Röggel 8 kor díszes felvonulás megy az 
idegen egyetemük diákjfli ölé. Foetői iá'mvaló 
a különböző fakultások más-más szinü sapkái-
nak száza meg száza. A sapkákon kis csecse-
becsék (boros üv»'g, sörös pohár, pjpucs, tükör 
stb.) fi!yt gnck. 11 kor térzene, melyen régi diá*.-
nótók mellett előkerül a modern táncmuzsika 
is. Délután 2 kor kocsikorzó. E?en nagy faltu-
neflt keitett egy kb. 10 szeres ember.iagyságu 
pezsgőspalackká alakított jármű. A maoetet a| 
diákok különböző fantasztikus caoportj i iarki 
totta. Szicíliai népviselet mellett megfó.t az 
arab csoport bő burnus/a is. Gyakori volt a 
kettős csoport; nőknek öltözött diákok karon-
fogva álmodozó szemmel lejtettek végig lovag-
jukkal a meghitt portieuso* alatt. A varosnak 
ff.utcája — a Via Indipendsnza — ez alkalom 
mai csuk hosszas szünetekkel volt megközelít 
hető, annyira elárasztotta a kíváncsiak serege. 
Itt vonult végig az ítélő bizottság h.italmns 
aiokerén. Állott pf-dig a búoftfá* a főpapból, 

Mohács. 

Az év amelyben most vagyunk, Mohács-
nak esztendeja. Szomorú ős megrendítő évfor-
duló, mikor meg kell gyujtanunk az emlékezés 
fáklyáját és meg kell állanunk egy pillanatra, 
hogy emlékezzünk . . . 

A krónikák feljegyzik, hogy 152ti esős és 
borús nyár voit. Junius ép ugy mint most, telve 
volt viharokkal, felhőszakadással. M$g az idő 
is hasonlatos volt az évforduló esztendejéhez. 
S a nemzet belső élete mo9t vájjon nem h ü 
tükre-e annak a korszaknak, amelyben olőszőr 
bukott el a történelmi nagy Magyarország gon-
dolata a mohácsi síkon és megnyíltak határaink 
egy idegen hoditó fegyveres hatalma előtt? 

Soha genaráció nem tudja jobban átérezni 
annak a nagy katasztrófának súlyát, ami rá-
szakadt nemzetünkre 400 évvel ezelőtt, mint 
mi, akik hasonló körülmények ós viszonyok 
között vergődünk. 

Ezért az egész nemzet figyelme Mohács 
felé irányul ehol a magyarság szine java egy 
másfél órás kétsén beesett kűzd-ílemben az ország 
kapujának védelmében elveszett 

Most ne keressük az okokat, amelyek a 
katasztrófát előidézték. Nekünk nem lehet jo-
gunk a vadra. Mert azok, Hkik akkor olestek 
legalább megkísérelték a végzetet feltartóztatni 
fs karddal álltak ellan. Mi ellenben eldobtuk a 
kardot és tétion néztük, hogyan özönli el az 
éhes szomszéd az orszátr leggazdagabb és leg-
termékenyebb vidékeit egy olyan hadjárat után 
amelyben diadalmasan álltuk ki a próbát s a 
vitézségnek soha nem lankadó babérjaival övez-
tük homlokunkat. 

Mi nem emelhetünk vádat őseink ellen, 

a hóhérból, a borbély, a rector és a rendőrfő-
nökből. Ez összes móltóságok természetesen a 
diákok közül fekrutáíódtak. Délután 4 órakor 
érkezik a menet a főtérre. A főpap és a rector 
előtt a diákok térdet hajtanak. Erre a gólyákat 
elővezeti* a főpaphoz, ki megáldja őket. A sok 
közül egyet, rendesen a logsüemteleuebbet ki-
választják, ez hosszú f.hér fogát Olt magára 
jelképezve ezáltal a halálraítéltet. Erre a bor-
bély egy kb. 2 inéter nagyságú borotvával meg-
borotválja, nujd ugyanoly nagy fésűvel rendbe 
hozza kusza haját, utánu a hóhér a szépen 
rendbe'hozott fojat egy fóieltnoa óriás bárddal 
leüti. [T er nészetesen mindez csak szimboliku-
kusan történik meg]. Este 8 kor az evÓ3 ivás 
kezdődik, mely igen sokszor addig tart, mig a 
2 ferde tornyot 4 nek látják. A« idősebbeknek 
a számláját a gólyák kötelesek kiegyenlíteni. 
Mennyire komolyan veszik ezt a hagyományt, 
igazolja a következő szinte meséba ülő esat. 

A 22 éves trónörököst, Umbertót, a p4du ti 
egyetem után a bolognainak jogi fakultása is 
díszdoktorává avatta. A csrimoniále lezijiása 
utan az egyik vakmerő goliardo megszólította 
őt: „Umbertol mikor Páduában avattak, meg-
szöktél a számlák fizetése elől; ne gondold, 
hogy ezt velünk is megtetnted!- A trónörökös 
barAtaágos mosollyal csak ennyit felelt; „Vfou 
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csak kegyelettel ál'hatunk meg emlékük elMt. 
EB meg keli államink. Az elsó generáció vágjunk, 
amely ha csonkán is, fájdalmas sebekkel boriivá 
bár, de megemlékezhetik Mohácsról és meg-
hajtja zászlajat előttük. 

Négy évszázad mult el és eey generáció 
sem találkozott, amelynek id^j-j jutott volna el-
zarándokolni Mohács mezejére. Négy év^r.ázud 
kellett, hotry Mohács jelentősége ti magyar tör 
ténelemben telj<sen kidomborodjék. Négy év-
század, hogy ráeszméljünk: Mohácsnak larto 
zunk valumiv*;! és akik o:t elestek, mepérdem 
lik legalább azt, hogy néhanapján megemlékez 
zünk ióluk. 

A évforduló — augusztus h í 29 iko — még 
messze van. 

De valahol messze már kürtszó harsant 
400 évvel ezelőtt. Szolimán suiltáu hadai már 
gyülekeztek Konstantinápoly Mai alatt, hogy 
megindu janak Nadorfehérváron át Magyaror-
szág felé. 

Most is ugy érezzük, valahol messze, Mo-
hács mezején, már riadozik az elhagyott sirok 
felelt egy kürtnek szava. Iliv minden magyart 
innen és tul a demHrkációkon. Szívnek e^ói és 
lélekbe markol. Vájjon megérti e minden ma-
gyar ? benne, szavában Mohács beszél. 20 000 
magyar vitéz hlke szárnyal, akik édes anya 
földben pihennek, de fel ftl riadnak álmukból 
csendes éjszakákon. És mgesztelö áldozatokra 
hivnak mindenkit, mifcor 400 év multán felbúg 
a gyftsz6zer szava. 

Mobárs biv. A 20000 magyar vitéz várja, 
csendes sírjában minden magyar zarándok éne-
két. Várja, bogy v í g e l á t h a t H t i a n menetben jöj-
jön mindenki Mohács mezej- re. 

Augusztus 29 élftl egy rövid hónap vá 
laszt el bmnünkpt. De legyen ez a hónbp a 
nemzet vigiliája. Lassú előkészület a nagy tra-
gédia évfordulójára, begy mindenki aki bzemé 
lyesen nem is lud elzará< dokolni a vértől meg-
szentelt mohácsi mezőre, lélekben ott lehessen. 

Ekkor nem hiába estek el és megav u«odva 
fognak pihenni az eddig nyugtalanul pihenő 
mohácsi csala áldozatai, a magyar nauysái; és 
dicsőség vértanúi. 

Dr. Horváth Kázmér. 

dig bér fejében az 1917 évi alapbér 58°/o ft és, 
8% közüzemi pótlék fejében. A bérösszeg m\s 
megállapodás hiányában <"3 hivi részletben is 
fizethető minden hó 5 éig. A közüzemi pótlék 
fizetésére e kedvezmény nem terjed ki. Ha az 
300 aranykoronát meghaladja, résziéi fizetés esc 
tón 1%-oe kamatot is kell fizetni. Részletfizetést 
azok kik lakbérüket cay összegben veszik k^z 
hez, igénybe nem vehetik. 

HIRDETMÉNYEK. 
7544-192G. Közhírré teszem, hogy az 1926 

évi 111. házbérnegyedre a bélfizetés a követke-
zőkép teljesítendő : Lakás s nem üzietbelyisé 
gek után az 1917 évi alepbér 50% a és 3*/. köz-
üzemi pótlék fejóben. Üzlethelyiségek után pe 

jünk !", mire a diákok hatalmas rajban követlék 
őt a San Pietro kávéházba, hol ettek-ittak, 
amennyi jól esett, természetesen mindent Lm 
berto számlájára. A trónörökös kijelentése sze 
rint felejthetetlenül jól érezte magát a bolognai 
diákok között. 

A golurdo nagy szabadsága megny ilvánul 
minden téren. — Míg nálunk még az egyetem 
folyosóján is tiltott a dohányzás, ott még a tau 
teremben is rágyújtanak. Előadás közben, ha 
nagyon unják magukat, otthagyják a tanárt. 
Jelmondatuk : „A goliardonak mindent szabad, 
csak Mussolinit szidni nem". 

Bolognát a „dotta- (tudós) jelzővel szokták 
emliteni. Diákjai közül nagy emberek kerültek 
ki, de ezek is általában nem annyira a német 
— Íróasztal mellett ülő — tudós tijushoz tar 
toznak, mind inkább az ötlet emberei. A nagy 
Harcom, Bologna szülötte, diák korában fedezto 
fel a drótnélküli távirót. A goliardo többuyire 
•okkal kevesebbet kénytelen kinlódni a pl. egy 
magyar diáknál; igaz, hogy tudása mélységben 
igen sokszor nem ér fel vele. A vizsgák köze 
ledtével kissé korlátozza udvarlásait, hogy aztán 
1—2 hónapos begubózás után mint vizsgázott 
lepke repülhessen ki az oly kedves porticusok alá. 

P. L. 

ad. 7312—1920. Felhívom a nyaraló közön 
séget, valamint a lakás dok figyelmét arr-1, hogy 
minden nyaraló nyaralási díj cimén 1 arany 
koronát tartozik a vonatkozó városi szabályren 
delet értelmében » városba történt megérkezé 
sétöl számított 8 napon b*lül a vároi-i pénztárba 
befizetni. A befizetett dijak szépészeti és turisz 
tikai célokra szolgáin,ik. 

6402—1926. Közhírré teszem, hogy uz 1925 
, XVII I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon házbirtokost, aki há>át 1926. évfolyamán 
kizárólag saját költségén tataroztatja s ezek 
összege az 1926. fvi házadó alap 20% át el 
érik vagy meghaladják. A tatarozási munkálat 

| megkezdés előtt 8 nappal a városi adóhivatal 
ban bejelentendő, hol a 'ovábbi útbaigazítás is 
megadatik. 

Ad. 7655—1926. sz. Tekintettel arra, hogy 
a mezőgazdaságban használt erőgépek összeírása 
elrendeltetett, felhívom mindazokat, kiknek bir-
tokában mezí^fizdaság erőgép, cséplőgép, szám-
lálógép, )okomobii, elektromotor stb. van, hogy 
a vonatkozó adatokat legkésőbb augusztus hó 
15 ig okvetlen jelentsék be a Városháza 10 
számú szobájában. 

Ad. 7692—1926. Felhívom az érdekeitek 
figyelmét a szombathelyi vegjetdandárparancs-
nokság tűzifa szükségletének biztosítása tár 
gyában kiadott versenytárgyalási hirdetményre, 
amely a polgármesteri hivatalban megtekinthető. 
Versenytárgyalási határnap 1926. évi augusz 
tus hó 9. e. 

7345—1926. — Vasvármegye alispánjának 
11358—1926 sz. rei deleiére közhírré teszem, 
hogy a geptulajdonosok, gőzgépüknek üzembe 
vélele elölt kötelesek szabályszerű hatósági bi-
zonyítványt szerezLÍ. A gépek csak a 12533—82. 
számú szabályrendeletben előirt felszereléssel és 
Kezelés mellett vehetők használatba, amit a 
hatóság szigoiuan ellenőrizni köteles. 

7403—1926. Felhívom a város közönségé 
nek fig.v elmét a közlekedés biztonságának fo 
ko/á; H tárgyában a kőszegi allamrendőrkapitany-
ságnak 5225—1925. koz. számú hirdetményére, 
amely egész terjedelmében a „Kőszeg és Vidéke" 
c. helyi Itpnuk 17 ik számában és a város hír 
detési tábláján található. 

7666—1926. Panasz tárgyává tették, hogy 
a gyümölcskereskedők a gyümölcsöt a város 
külterületén szedik össze, mi visszaélésekre is 
ad aikalinat, mert sokszor hozolt gyümölcs is 
kerül eladasra és iparengedéllyel nem bírók is 
kereskednek a gyümölccsel. Felhívom a város 
közönségét, hogy gyümölcsöt iparengedéllyel 
biró kereskedőknek adja el és a gyümölcsöt 
azok raktáraiba szállítsa, mert így a gyumclcs 
is értékesebb marad, miután nem rakják át 
annyiszor. A város külső területén levő gyü 
molcs átvételi helyeket tehát ezennel beszünte-
tem. A város sem udja ki e célra az úgyneve-
zett aszalóhelyet. Egyben felhívom a gyümölcs 

! csel kereskedni szándékozókat, hogy ipariga-
zolvány t váltsanak ki, mert ellenesetben súlyos 
büntetés alá esnek. 

a városháza 10 6z. szobájában tiug. 3«ig jelpnt-
sék be. A szobiadó euy tiszt után 10.000 K 
kap naponkint. — Megjegyezni kivánom, hogy 
amennyiben m m történik megfelelő számú je-
lentkezés, ugy a még szükséges szobákat igénybe 
foojom venni. 

7740-1926. Közhírré teszem, hogy az 1926 
évro s?óió ebadó kivetési lajstrom f. évi aug. 
1 tői 8 napi közszemlére van kitéve fi város: 
adóhivatalban. Nyomatékosul figyelmeztetőm a 
közönséget, hot*y az észrevételek ugy HZ ebek 
minősítése, mi-t a kivetett Ö3szegekre nézve 
csak a közszemlére történt kitétel ideje alatt 
adható be. 

Ad. 1823—1926 sz. Felhívom az adófizető 
közönséget, hogy az 1926 évi augusztus hó 1 én 
esedékes ndótarloíását legkésőbb augusztus hó 
15 iu okvetlen egyenlítse, mert az adófizetés 
elmulasztása esetén az érvényes törvényes ren 
delkezéíek értelmében most már azonnal meg-
ír dittatik a végrehajtási eljárás, ami nem csak 
zaklatással, hanem felesleges költségekkel is jár. 

Levente hirek. 
59—1926 testn. sz. Közhírré teszem, hogy 

f. é. augusztus hó 29 én Szombathelyeu a le-
venték részére vármegyei levonta verseny lesz, 
amelyen a k ő s z e g i l e v e n t é k is részt fog-
nak venni. Felhívom a szülők figyelmét arra, 
hogy a mai leventeoktatáson lesznek a versenyre 
menők kiváloKatva. Egyben újból figyelmezte-
t- m a szülőket és gondviselőket, hogy a leven-
teoktatásra lelkiismeretesen és pontosan küld-
jek a leventéket, mert legközelebb a hiányzó-
kat karhatalommal fogom elővezettetni. 

:«;ni>rits l.aj03 pclgárni«slcr. 

Ipartestületi közlemények. 

Ismételten értesítem az. érdekelt helybeli 
és járási iparosokat és kereskedőket, hogy a 
szombathelyi Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
az ipiri és kereskedelmi alkalmazottakra vonat-
kozó pénztári teendők végzésével a kőszegi ipar 
testületet megbízta, mindenféle pénztári ügyben 
ezentúl tehát az ipartestülethez keli fordulniok, 
ugyanitt fizetendők be a beteasegélyző és bal-
eset biztosítási járulék is. Hivatalos órák a 
p nztár részére is az ipartestületi hivatalos órák 
alatt (kedd. csütörtök, szombat d. u. 5—8 ig.) 
tartatnak. 

Dömötör Gyula Ipartestületi elnök. 

Jó időjárás esetén 

Nyári Laci primás 

hangversenyez a 

S o x l c e r t f b e m . 
z á r ó r á i g -

— Eladó : egy hidas, egy süldő és egy 
zorgora a Frigyes-laktanyában. 

fid. 7484—1926. Közhírré teszem, hogy f. 
évi aug. hó 20-tól szeptember hó 20 ig Kősze-
gen és környékén hadgyakorlatok lesznek. Ez-
alkalommal a városban nagyobb számban tiszti 
lakásokról is kell gondoskodnom. — Felhívom 
azokat, kiknek nélkülözhető szobájuk van, ezt i 

KŐSZEGI „HANGYA" 

SZÖVETKEZET 
értesíti a t. tagjait, hogy a vásárlási 

visszatérítésről szóló utalványok aug. 

2-ig a Várkör 30, aug. 2-től Várkör 

15 szám alatt levő irodahelyiségben a 

vásárlási könyvecske felmutatása mel-

lett vehetők át. 

Önnek nincs szüksége a r r a , hogy g y o m o r - és bélbánta lmai mia t t á l landóan szen-

vedjen, amikor köz tudomásu, hogy a vi lághírű és mindenki 

által I egelsönek e l i smer t IGMANDl keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszer in t fent i bajokból e r e d ő fej fájást, csökkent i a v é r -

nyomást az agyban és meggáto l ja az erelmeszesedest . Emésztési zavaroknál már fel pohár langyos IGMÁNDI keserűvíz elég. 

K a p h n t r t k i n n n g r . v ü v e g b e n . M z é t k t t l d é a i h e l j x I g m ú n d i k e s e r ű v í z f o r r n a v á l l a l t i t K o m á r o m . 
V ' j t ' g y z é k v i w / o n t o l i u l ó k n a k k i v n n u t r a b é r m e n t v e 
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l í í ' jH. o ugusy t u s 1. Kfszeg és Vidéke 

H Í R E K . 
Kintvezes. Gróf Erdődy Tamást, városunk 

b. tüzoltófőparanesnokát járási tüzrendészeti 
felügyelővé nevezték ki. 

Áthelyezés. Kóródy Lestyán Máté m kir. 
vámtisztet a pénzügyminiszter a központi vám-
igazgatósághoz Budapestre, helyébe pedig Mo 
sonmagyaróvárról Kaisz Péter m. kir. vámtisztet 
Kőszegre helyezte at. 

Uj telekkönyvvezeto. A már félévnél hosz-
6/abb idő óta üresedésben lev" és eddig helyet-
tesítésekéi betöltött telek könyvvezetői állásra 
az igazságügyminiszter Heim Mátyás szombat-
helyi kir. járásbirósági telekkönyvezetőt helyezte 
át, aki állásat már ma elfoglalja. 

Hazasság. Tegnap vezette oltár elé Szom-
bathelyen az evant?. templomban Marton Béla 
MÁV intéző menyasszonyát Tornay Vilmát. 

Halálozás. K(dd?n Lunyt el bosszú szén 
védés után Gulner József molnár 3G éves korá-
ban. Temetése csütörtökön ment végbe Kőszeg 
falván nagy részvét mellett. A korán elköltözött 
családapát felesége és négy kiskorú gyermeke 
gyászolja. 

Lejelentette iparat özvegy Fieyler Tóforné 
posztós, aki ezen ipart hosszú évtizedeken át 
űzte és most fia vette át. 

Reszleges tisztújítás. Kőszeg szab. kir. vá-
rosnál az erdőme6teri állás csak helyettesítés 
utján van betöltve és mivel a város engedélyt 
nyert a minisztériumtól az állas végleges be 
töltésére, ez most meg fog törtéuni és a pénz 
tárnoki állással egyidejűleg lesz a választás, 
előreláthatólag még augusztus havában. Az t rdő-
mcbleri állá* egyedüli jelöltje Mészáros Antal 
eddigi erdömester, akinek működésével teljesen 
meg vannak elégedve. A nyugdíjazás folytán 
megürült penztárnoki állást pedig előreláthatólag 
ugyancsak ellenfél nélkül Szmolyán László he-
lyettes pénztárnok togja elnyerni. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön, a 
melyen a folyó ugyok nyernek elintézést. 

Épitesi engedelyek. A városi tanács Ne 
hammer Gyula háztulajdonosnak átalakítási 
munkálatokra és Csániis Sándor építőmester 
nek raktárból lakás átalakításra adott építési 
engedélyt. 

Az aliami tanítóképző első évfolyamába ez 
ideig 3b tanuló jelentkezett <*s igy miudössze 
csuk 2 hely van még üresedésben. A tanítóképző 
előreláthatólag a honvédlaktanyában nyei ideig-
lenes elhelyezést. 

A postás arvaház építkezése is megkezdő-
dik. A városi tanács a postások megbízásából 
már ki is irta a pályázatot a területek bekerí-
tése, továbbá egy portás és egy kertész ház 
építésére, valamint a telek csatornázására. — 
Programm szerint ez évben ezt valósítja meg a 
postás jóléti intézmény. Jövőre a további épít 
kezés folytatódik. 

A kőszegi borbélyok azon kérelemmel for-
dultak a városi tanácshoz, hogy augusztus és 
szeptember honapokban, tekintettel a nyaralókra 
és az őszi hadgyakorlatokra, este 8 óráig tart 
hassauak nyitva. A tanács pártolólag terjeszti 
fel a kereskedelemügyi minisztériumhoz. 

A földbirtokrendezés kapcsán házhelyhez 
jutott igénylőket a város most a telek árának 
megfizetesére fogja felhívni, illetőleg a tanács a 
várostól igénybe vett telkek árát egyenként meg 
fogja állapítani. Az eljárást a város jövő héten 
már foganatosítja is. 

Elmaradt a minden évben szokásos Stájér-
házi polgári kirándulás, mert a mostani időjárás 
erre nem alkalmas. A kirándulás augusztus első 
felében lesz megtartva, mikor lapunk utján kö-
zölni fogjuk a napot. 

A „Kőszegiek Tár sa saga " művészcsoportból 

ezidén csak ketten jönnek le Kőszegre, akik 
közül egyik a vizgyógyintézet vendégszeretetét 
lógja élvezni, a másik pediglen részben a ven-
déglősök, részben a helyi intézetek vendége lesz. 

Autótaxi vállalatra kapott engedélyt Kondor 
József magyaróvári lakos. 

Lemondott bírói tisztségéről Kőszegdoroszló 

öreg biraja Ujcz István. A község képviselő-
testülete elhatározta, hogy jegyzőkönyvi köszö-
netet mond az évtizedeken át hűségesen bírás-
kodó s immár távozó Ujcznak. 

„Debrecenbe kéne menni" c. operettet, rnely-

' nek előadása a tegnapi és mai napra volt ter 
1 vezve, közbejött gyászeset miatt elmaradt. A 
darabot augusztus 7 én és 8 án bozzák szinre. 

Postahivatalunk átköltözködni munkálatai 
serényer folynak s néhány nup múlva teljesen 
be is fejeződnek. A felek holnap, bétfőn reggel 
már az uj helyiségben bonyolíthatják le ügyeiket; 
a réki épületben már semmiféle szolgálatot nem 
teljesítenek. Az eléggé komplikált távbeszélő 
átszerelést munkálatok is zavartalanul folynak. 
Ma délután történik a végleges átköltözés. 

A kereskedelmisták tancmulatságara lázasan 

folyt ak az előkészületek. A mulatságot előre-
láthatólag 14-én, szombaton fogják megtartani, 

j melyre a meghívókat e héten küldik el. Remél 
jük, hogy ennek a szezonnak egyedüli mulat-

! sága oly jól fog sikerülni, mint amilyen nauy 
az érdeklődés a közönség kórében. 

A MAV Haladás múlt vasárnapi kirándulása 
a Hétforráshoz nem egészen terv szerint sikerült 
és pedig azért, mert a dalárda egyik tagja el 
hunyt s a dalárdának a temetési szertartáson 
részt kellett venni. Dacára ennek a nemvárt 

i körüimóuynek a Hótforrás mí'gis nagyszámú 
látogatottságnak örvendett részben lett lepülő, 
részben átvonuló kirándulók által. Az időjárás 
kfdvezö volta mellett kellemessé tette az ottlétet 
Kováts Ferenc fúvós zenekara, mely szorgal 
masan fújta a táncravalót. Hrsder János ven-
déglős is hozzájárult az emelkedett hmgulat 
létrehozásához, mert az elfogyasztott sok forrás 
vizeu kivül jó néhány hordó kitűnő és friss 

[kőszegi sort mért ki. A Hétforrás területe csak 
a késő esli órákban ürült ki. 

Olcsóbb lesz a dohány. \ pénzügyminisz-

tériumban a dohányárak leszállításáról tárgyal-
nak. A leszállított árak pengőértekben lesznek 
megállapítva é* szeptember 1 én lépnek él°tbe. 

Megüresedett a nagygencsi taoitöi állás. 
Nyugdíjazás foíy'.án megüresedett a nagygencsi 
r. katb. kántor'anitói állás, amelyre a natiytíencsi 
róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet. A pá 
lyázati kérvényeket augusztus 20 ig a nagygencsi 
iskolaszék olnökéhez kell beküldeni. A választás 
augusztus 22-én Itsz. 

A kath. Legenysgylet ma i kőszegfalvi mu 

latsága alkalmával Wurst József vendéglőjében 
kitűnő folyóbor 10.00O, priraa csopaki 12U00 
koronáért kapható. 

Ne adjuk el gyümölcsünket a város kül 
területén, mert ez sok panaszra és visszaélésre 
is nd okot és ezügyben a polgármester hirdet-
ményt is tesz közzé. Megtörtént ugyanis, hogy 
a város külterületén átvett gyümölcsök eladója 
legtöbbször nem is volt a gyümölcs jogos tulaj 
donosa, da rne«j karára van a gyümölcs minő 
ségének is, ha több helyen rakiák le és igy a 
város maga sem adja lerakodóhely céljaira bérbe 
az u. n. aszalót. 

Tüdőbetegeknek, gyomor , szív , ves^-, vér , 
női bajban szenvedőknek teljes kigyógyulásához 
megkü di uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Balog G.^za v. kórházi főorvos gyógyintézete: 
Budapest, Gróf Zichy Jenő-utca 28. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „Rádiumkenőcs", mely 
minden fájdalmat megszüntet. Levélre telel 

A vamgabona átlagos ára. A pénzügymi 

niszter a malmok által augusztus havában ter-
mészetben megkeresett gabonaárak általános 
forgalmiadó alapjául szolgáló átlagos árát méter-
mázsánként a következőkép állapította meg: 

I rozs 255, árpa 238, tengeri 245, zab 295, köles 
220, ocsu 150 ezer korona. 

Az állami hivatalok es iskolák utasítást kap-

tak, hogy a hazai szénfogyasztás emelése érde-
kében fűtésre kizárólag magyar szenet hasz-
náljanak. 

Tanoncvizsgák. A kőszegi ipartestületi ta-
noncvizsgálóbizottságok előtt, julius havában a 
következő tanoncok tettek segédvizsgát: Schrei-
ner János kőművesmesternek Seheer Antal nevű 
tanonca kitűnő, Odonits István cipésznek Schrei 
ner István, Szetnits István asztalosnak Hoch-
ecker Károly, Kendik Ernő géplakatos és vil-
lanyszerelőnek Seper Gyula nevü tanonca jó jó, 
Bősz Ede ácsmesternek Tangl Ernő nevü tanonca 
elégséges eredménnyel nyertek segédlevelet. 

Talált tárgyak: egy retikül, zsebkendő és 
imskönyv. A jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőrségen. 

A ' L E C J O Q D • H A T A ' í U 
S T I M U L A I Ó - V E T Ó M A C C J A V A / . Ö S Z R 

1 kg . elegendő 5-10 métermázsa b u u , rozs, árpa nedv is utón 
való páco l i sáho i . MEZŐGAZDASÁGI Budapest X . , Hőlgy-u. 14. 

Panasz erkezett lapunkhor, mely így szól: 
A „Kőszeg és Vi iékt" tek. szerkesztőségének, 
Kőszeg A Külső körúton fölépített házak a 
kertek, káposztások es rétek közé vannak el-
szórva. Ezen házak lulajdonosai falkaszámra 
eresztik ki szárnyas/illataikat falügyelet nélkül 
a szabadba és ott szabadon furázdálkodhatnak 
a konyhakertekben; leeszik a salátát, káposztát 
s a többi összes konyhavetemények friss haj 
tásait, elpiszkitják a réti füvet, letapossák vagy 
kikaparják a gabonát, miáltal tetemes károkat 
okoznak a kertek tulajdonosain ik. Illő lenne, 
ha ezen házak tulajdonosait kissé korlátoznák 
eme tulszabad mozgásukban, mert az igy sza 
bidra enaedelt baromfiak által okozott kárt seuki 
sem akarja megtéríteni. Tisztelettel kérjük a 
tek. Szerkesztőséget, hogy ezen körülményt b. 
lapjában közzétenni és a károkozások meggát 
lására az illetékes hatóság figyelmét felhívni 
szíveskedjen. — A kert- és mezőbirtokosok 
nevébea. F. J. 

Megverte az apját. Illés János naiíycsöm'jtei 
lakos János nevü fiával julius 25-én vagyoni 
ügyből kifolyólag szóváltásba keveredett, minek 
következménye az Iptt, hogy a fiu rátört apjára, 
földhözvágta és alaposan megverte. A szülői 
tiszteletről megfeledkezett fiút feljelentették a 
szómba1.helyi kir. törvényszéken, hol majd be-
tanítják neki az elfelejtett negyedik parancsolatot. 

Lorühesseget állapított meg a járási állat-
orvos Lukácsbáza községben. A kór tovább-
terjedése ellen megtörténtek az óvintézkedések. 

Egy nöi kerékpár tűnt el vásár napján a 
Heidenreich ház kapusziníjébő!. A kerékpár 
Kössler márka volt. A tettes eddig ismeretlen. 

A roti utlsetanyon tilos a kerekparozás. 
Panasz tárgyává tették a városi hatóságnál, hogy 
a rőti sétányon kerékpároznak. A városi hatóság 
szigorú megtorlást foganatosít azok ellen, akik 
olt kerékpároznak. 

A jovö tanevre diakot. leányt vagy fiút, 
teljes ellátásra elfogad Hodossy Gézáné Szom-
bathely, Széli Kálmán utca 10 — Uuy inot' egy 
német gyártmányú költőkály ha 50 tojásra eladó. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hatról. S z ü -

l e t é s e k : Schranz Károly—Molnár Anna: 
Dezső r. k., Feigi Lajos—Fodor Anna: Lajos 
ág. ev., Máudli Lajos—-Parár Jul ianna: Ferenc 
r. k. Házasság: Táncsics György—Gieler Mária. 
Halálozás: özv. Loibersbeck Samuné 66 évos, 
szivértágulás. 

Egy ezüst karkötó-óra es egy nyakék elve-

szett a mult vasárnapi hólforrási kirándulásai-
kalmából. A becsületes megtalálók illő jutalom 
ellenében adják le o lap kiadóhivatalában. 

A gózgepkezelók es kazanfútők legközelebbi 

képesítő vizsgái augusztus hó 6-án fognak meg-
tartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. 
Iparfelügyelőséghez cimzendők. 

A villám agyoncsapott ket lovat. Csaj tán a 

hét elején borzalmas vihar dühöngött. A falu 
határában a villám agyonsújtotta Hagedüs Já-
nosnak a kocsiba fogott lovait. Hegedűs kocsiján 
tartózkodott Takács András ottani munkás is, 
aki az ijedségtől súlyos idegsokkot kapott. He-
gedűsnek azonban nem történt semmi baja. 

Az országos kirakodó vásárok megszünte-

tését kérik az orosháziak a keresk. minisztertől. 

— Egyre emelkedik a kivándorló munkások 
száma az utóbbi időben. Miután az egyes or-
szágok tiltakoztak ez ellen, a belügyminiszter 
most kiadott rendeletével megszigorította a ki-
vándorlást. 

— Árve ré s : Bútorok (szalongarnitura, 
gyerekkocsi stb.) házieszközök (sajtár, káposztás-
hordó stb.) és egy szobagőzfürdő (Sanitas) f. 
évi augusztus hó l ón délután 3 órakor Pollák 
Miksa kárpitosnál (Belváros) nyilvános árverésen 
eladatnak. 

l ^ v p 
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lesz Lágler Pál vendéglő jében a Király uton augusztus l-én d. e. 10 órai kezdettel . 

Az értékes di jak a kővetkezők : 

1 E/y teljesm felszerelt ui Oi> 1 kerékpír. II. EJV ui Opj l kerékpír o>eng5val.. 
III. E<y ezüb' zsebóra. IV. E/vp i rc inŐ mér.-fra. V. E?y likfirkészlet kobekci>. 
VI Es»y h ird") s >r. és t VII. dij 5 üveg bidaesonyi ós e<y n így utsoaaa. 

A tekeverseny aug . l-én kezdődik, 7-én folytatódik és 8-án este H-kor befejeződik. 

— Az osztrák b nkjug>forflalom s h• olyan 
nagy nntn volt. U'int most. 1924. ucnsztusb»n 
a ga dasáwi válsáif tc-őpontj* í 909 mil.i » Scbil 
ling volt forgalomban s mos' » forgalomban 
levő bankjegyek mennyiség1 910 miilió Schil'ing. 

— Három négy kilogrammos jégdirabok es-
tek kél n jpp i l ce 'Mt Nis környékm egy vihar 
alkalmival. A kornyékei; a termés telj sen 
tönkremet.t. 

Egy aranykorona továbbra is 14 500 korom 
marad. A pénzügyminiszter elrendelte, hogy 
augusstus 1 —15 i.r a v»m és m rlegpénzok 
fizetés* alkalmival egy ara.ykorona továbbra 
is uiegm irad 14 500 papirko'onlnak 

Vallashaboru a mohamedanoV is hinduk között. 
A hindu': és n m/hum •;] u. V< f !len>-'g <.dés • 
a Kaikutt* krrü« elt.-niiő vidékeken egvre na-
gyobb mereteket olt. A réhány boouppil ezelőtt 
megkezdőd jt •lientiégcsk* dést <u angol ható-
ságoknak jóidéig .-ik rjlt olnyomoi. Azonbau a 
két vallás ü::n« |>ei aiKilmá al újra n 'gkasdőd-
tek a vér ng/-'ai . Qi-ly -kei. i h tósi.'ok drákói 
intézkedés c m udvt n e/akndályozi i. Lei? 
utóbb »»z cgviná*sai .s embt-rálló t» r. -^ek szét 
verésére a rendőrs a pin- lnutomobro*kai vo 

nu't fal és igy sikerült nz egymás iskoláit ós 
egyházi épületeit romboló tömegeket vulahogv 
megfékezni. A kö'csönös fmaticmus által h vi 
tett harc naponta több halálesetet okoz. Egy 
lepu'óbbi tünt'tésen 6 embert megöltek és 50 
su'yosan megsebesült. 

H5 esett a fokfnldön. Az a csodálatos hir 

érkezett Cap^t wnból, h >gv a napokban a Fok-
földen nagy hó sés volt. E Í annál meglepőbb, 
in^rt ezen a tájon már több mint husz éve nem 
láttak htvut a tropikus vidék lakói. 

Amerika hitelbe adja aranykeszletenek egy 
rewet Europanak. Amerika megállapodást igye* 
svi* lét >it:• 11i az turóp.ii jagy buukokkal, hogy 
azok vegyék at az amerikai ar ínyá'lomány egy 
r*sz*t. E^ órhsi aranyt Aszl"t idézi elő Ame-
rikábtn az .u-ak fokoz ttos emelkedését és ezért 
az Unió tényezői hajlandók arra. hogy az európai 
jegybankoknak hitelbe a d j a z ameriki i a r uy 
készlet egj részét. 

Havihar Olaszorszagban. Róma és Közép 
Ola^/o » W felett rendkívüli nagyerejü vihar 
vo u vt;.ig. A hóvih »r ^s jégeső n gy károkat 
okoz itt a termébb-M. A viharnak több ember-
áldozata is volt. 

Eml9kbeiye^e< a mohácsi vesz 400 eves 
fordulóján. A belüjyaildiszter a ku'tus'. és 
H pénzügyminiszterrel pgv 'tőrtőleg megengedte, 
hogy a mohácsi vész 400 éves évfordulójának 
megünneplésére alakult emlékbizot'ság a jubi-
leumi ünnepségek költségeinek fedezésére, to-
vábbá a tervbevett muz<um és fogadalmi tem-
plom felépítésének céljain egy éven át az egész 
ország területé i 2 millió darab ezer K értékű 
e nlékbclyeget, valamint B \ra iv ivármegye ós 
Pécs város területén 1 millió drb. egyenkint 
1000 korona értékű száuolóeédu'át hozhasson 
forgalomba. 

Közzétettek az uj mex koi egyházi tárvenyekst 
A mexikói kormány tei?n>p esta tett« közzé az 
uj egyházi törvényeket, rnely.iek legfontosabb 
pontjai, hogy a szerz tesrend k és felekezeti 
iskolák megszűnnek, az egyházi jövedelmek az 
állara tu'ajdooábn mennek á\ a jövőben csak 
mexikói születésű állampolgárokat l.'het pappá 
felszentelni, akikot a mexikói hatóságok nevez-
n 'k ki, egyházi funkciókat kizárólag csak a 
te taplómban szabid végezni ás a szeszeken po-
litikával foglalkozni nem szabid. 

Mennyi kárt okozott az angol binyászok 
sztrájk ja ? Az angol alsóházban bamu'atott ada-
tok szerint a bányászok sztrájkjából kifolyólag 
30 millió font veszteség érte a bányákat, 72 
millió font kar szárnazott a szénkivitel meg-
szüntetéséből, míg más ipirágak a bányászok 
sztrájkjával kapcíolatbm 10 milli's kárt szen-
vedtek. A munkások bérvesztesége 25 millió 
fontot tesz ki, a kivitel, produkció visszaesése 
pedig 30 oii 11 i5 kárt okozott. — llyenformin a 
szénbányászok sztrájkjából származó telj is ve«z-

. tesétí számla meghaladja a 3 milliárd arany-
márkát. 

I Kertes ház 
5 egy szoba konyhás lakással, éléskamrával 

azonnal eladó. Ciin a kiadóhivatalban. 

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

Műsor : Vasárnap , aug. l-én 

ROBIN H 0 0 D 
Hősköltemény II felvonásban. 

A főszerepben 

DOI OLAS FAIRBANKS. 

Műsor Szerda, aug 4-én: 

Az utolsó felvonás 
(Ártatlan vagyok) 

Filmregmy 7 felvonásban 

A főszert pben MENNY PORTÉN. 

És a fényes k i sé römósor . 

RUGGYANTA-

BÉLYEGZŐK 

KELET- és FÉM-

BÉLYEGZŐK 

megrendelhetők báraiily nagy-

ságban, csinos és izlésos kivitel-

ben gyors és pontos szállításra 

Rónai Frigyes könyvnyomdájában 
Kőszegen, Várkör 39 szám alatt . 

Üzletáthelyezés. 
A n. ó közönség tudomására 

hozom, hosy a 10 év óta Kőszogen 

s z ü c s - ü s i e t e m e t 
ill. szőrneíruk. kalapok, sapkák 
és katonai cikkek árusítását aug. 
hó 1 ével Szombathelyre helvez 
lem át és ott a megszokott szolid 
alepon fo^o n tovább vozítni. Kő 
sz"gi vevők >zönségemei mindenkor 
különös előszeretettel fo^om kiszól 
pálni, ezért is kéram annak további 
szives pártfogását. 

JESZTL JÓZSEF. 

Mukulatura újságpapír kap-
ható Rónai ujságtizletében. 

Üzleti értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget és üzletfeleimet, hogy 
a Várkör 30. szám alatti volt 
Hangya-üzletet átvettem é* ott 

sziicsáru-iizletet 
nyitottam, hol minden e szak 
mába vágó árucikkek kaphatók-
Javítások, alakitások elfogadtat 
nak. Szive* pártfogást kér 

tiszteleltei 

HORVÁTH m á t y á s 
Möesmester. 

Házeladás. 
Király ut 94 srámu ház, tartal 

maz egy két szoba konyhás és egy 
egy szoba konyhás lakást összes 
mellék hol f idegek kel gazdasági épü 
letekkel eladó. Bővebbet O tálnál, 

Árpad tér 12 szám alatt. 

STÖLZLE-FÉLE 

•11 

a legideálisabb háztartási befőttes üveg. 

Minősége minden hasonló üvegnél jobb tehát 

árban a legolcsóbb! 
Ügyeljen a bevásárlásnál az ULTREFORM névre. 

Kapható minden szakmabel i üzletben. 

Kívánatra Ingyen Ismertetó szakácskönyv. 

Kőszegi hépv . : Stlaszny Gyula üvegesnél, Városház-u. 5. 

Eg , b , p « de J 6 l . r t » lov5 4 - 6 k g . . o s f a d o b o z o k 

T U r u O K & Q nagyobb mennyiségben kaphatók 

megvételre kerestetik. KÜTTEL d e z s ő 

Cim megtudható a kiadóhivttalbao. gyógysiertáribin, Kőszigen. 

Nyomatott Hónai Frigyen kony v yomda .t- K e •. 

A kőszegi kir. járásbíróság, inint telek-

könyvi hatóság 8ó4/192»; tk. 

ÁRVERÉSI H IRDETMÉNY-K IV IR 'T . 
H'ck Mihály végreh íjtatóia: ik 

özv. Pongyeloki Hotth Lóráudaé 
sz.GillmiugOigi végrehajtást s en-
vedő ollen indiiott végrehajtási ügy-
ben a telekkönyvi hatóság a vég-
reh jjtási árverést 13,000.000 kor. 
tőkekövetelés és járulékai b--h íjtása 
véíett a kősregi kir. j irásbiróaág 
tsrületéu levő Kfisseg városban 
fíkvő s a kőszegi 4871 sz. tjkbin 
•+• 1 sor 34/a hrsz. Hajniss utca 
4/a házsz. alatt fogltlt ingatlanból 
>zv. Fongyeloki Rotth Lórándné 
szül. Gillming Olga nevén álló '/, 
részre a C 1 sirs?. alatt bekebe-
lezett vízmérési szolgalmi jog fen-
t(irtásával Ij0,000 000 K kikiáltási 
árbin elrendelte. Az árverés 
1926. evi oktober 20 an d. • 9 o. 
lesz a telekkönyvi hatóság hiva-
talo« helyiségében Az árverés alá 
kerülő ingatlan a kikiáltási ár fe-
lénél alacsonyabb áron nem ad-
ható el. Az árverezni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10%-át késsp'nzbon, vagy az 
1881. LX . t, c. 42 § ában meg 
határozott árfolyammal számított 
óvadékképss értékpipironban aki-
küldöttnél letenni, hogy a bánat-
pénznek előbges bírói letétbe he-
lyezéséről kiállított leióti elismer 
vényt a kiküldöttnek átadai ós az 
árverési feltételeket aláírni (1881. 
LX. t. e. 147., 150., 170. ui — 
1908. t. c. 21. § ) 

Több 14-16 éves 

fiu felvétetik 

a szövődében. 
Kőszegi posztógyár . 

4 { ' ' - í l é t e 1926. augusztus 1. 
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