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jR bolsevista kénijszereg]jesség. 
Hó íiapok óta mindegyre hirek érkeznek arr<" 1, 

hogy Oroszországban minden forr és erjed, mely-
nél fogva ottan a legközelebbi jövőben nagy 
változások várhatók. Ellentétes helyihirek ker-
gettek nap nap mellett egymást. A bolsevizmus 
csak egynéhány hatalomra került ember rém-
uralmát s az ország felszínes kis rétegei érdekei-
nek kielégítését jelenti a nagy tömegekkel s az 
egész nemzettel szemben. Sót már az is bebizo-
nyosodott, hogy az uralom politikai bázisát képező 
s abba belekapcsolódott munkásság érdekeit sem 
tudják kielégíteni, mert hisz a termelés növelése 
és fokozása helyett a bolsevizmus nyomában 
mindenütt csak az összeomlás, a termelés meg-
akadása jár. Amint hogy ez nem is lehet más-
kép egy olyan rendszerben, amely a történelmi 
fejlődést máról holnapra eltörli s a múltból tabula 
rázát csinálva a valóságban meg nem álló dok-
trínákkal élhetetlenkedik A hatalmat borzalmas 
rémuralommal, kegyetlen k.végzésekkel es véres 
terrorral meg tudta ideig-óráig tartani ugyan, de 
ebből még az orosz nemzet kis részére sem száll-
hatott áldás, ez a rendszer csak a semmiből lett 
népbiztosoknak jelent személyes pozíciót és 
hasznot. 

A londoni Daily Telegraph ciinü újság, mely 
hires jól értesültségéről és mindenüvé elnyúló 
összeköttetéséről, ugyanígy látja a helyzetet és 
valószínűnek mondja, hogy Oroszországnak a 
nemzetek közösségébe való visszatérése küszöbön 
áll. Ennek a világraszóló jelentőségű eseménynek 
bekövetkezte esetében a brit kormány hajlandó 
arra, hogy szívesen, előzékenyen, sőt ha kell, 
nagylelkűen járjon el olyan orosz kormánnyal 
szemben, mely a bekapcsolódásra törekszik. — 
Valószínű is, hogy Zínovjev és csoportjának félre-
tételével Stalin rátér arra az útra, mely a magán-
gazdálkodás elvein felépülő államhoz vezet vissza. 
Oroszország gazdasági és pénzügyi válságban 
van s igy nincs más megoldás, mint az, hogy a 

munkásságnak uralmonlevő része rendelje magát 
alá az egész állam gazdasági érdekeinek és a 
nagy egész érdekeit szem előtt tartó kormány 
rendelkezéseinek. Mindez pedig azt jelenti, hogy 
Oroszországban a kormányzás gyökeres változá-
son fog keresztülmenni. 

Mindez pedig más szavakkal azt is jelenti, 
hogy a bolsevista rendszer, mely a történelmi 
rendszerekkel szemben a világboldogitást akarta 
teljesíteni, összeomlás előtt áll Felprédálva ren-
geteg vagyont és értéket, legyilkolva ártatlan 
emberek millióit, most szégyenkezve kénytelen 
átadni az uralmat annak a rendszernek, mely a 
magánvagyon elismerésével annak alapjára he-
lyezkedik. Mert hiába minden igyekezet, minden 
igéret és papirkidolgozás, az emberiség boldogu-
lásának egyetlen utja: a történelmi alapon álló 
fokozatos fejlődés. 

H I R D E T M É N Y E K . 

8422—1926 sz. Közhírré teszem, hogy az 
1920. évre szóló jövedelem és vagyonadó kive-
tési lajstrom augusz'us 22 tői 15 napi közszem 
lére van kitév? a városi 'idóhivatulban, hol bárki 
által be^kuithetö s H mások adójára vonatkozó 
észrevételeit a közszemlén történt kitétel utolsó 
napját követő 15 mtpon.. beiül írásban a helybeli 
kir. adóhivatalnál benyújthatja. Elvben figyel 
meztelem m adózókat, hogy az általános kere 
seti »dó kivetése sorún joi/erŐ^en megállapított 
jövedelem helyessége és jogossága ellen a jö-
vedelem adó kivetése során jogorvoslattal élni 
nem lehet. 

8320—1926. sz. Felhívom a közönség figyel-
mét arra, ho^y az ország határköveinek bármi 
módon történő rongálása büntetendő cselekményt 
képez, mely a törvény teljes szigorával büntet 
tetik. Ilyen cselekmeny azonkívül a városnak 
is tetemes anyagi kárt okoz, mert a varos ssját 
költségén tartozik a megrongált határköveket 
helyreállítani. 

Angolosan. (2) 

— Jó jó, bánom is én akármi volt is a 
azokástok, én esik azt tudom, hogy az őrnigy 
ur kiüldöz bennünket a világból ha az óra mpg 
nem kerül. 

— DJ százados ur kérlek, végtére csak 
mégis kell tenni valamit hamarjában. — Talán 
még nincs minden elveszve — mondta Jánossy 
de a hangjából kiérzett, hogy maga is alig hiszi 
amit mond. 

— Hm I Tenni kell valamit az bizonyos, 
— csakhogy épen ilyenkor nem jut semmi okos 
dolog az ember eszébe. 

Ha tudnám, hogy kinél van az óra, akár 
mindjárt nyársba húzatnám a gazembert. Mond 
csak Pali, meddig voltatok ma az irodában? 

— Az őrnagy ur délután egy órakor ment 
el, én egy negyedórává 1 későbö. 

— Tyűh, a kutyafáját, hiszen akkor már 
az én századom állott az őr-égen. No épen c^ak 
ez hiányzott még. 

— Hát te eszerint az őrségre gyanakszol, 
százados uram ? — kérdé Jánossy. 

— Gyanakszik a kő, — de h-t te azt mon 
dod, hogy az őrszem tud'a nélkül oda senki 
sem mehet he. Csak nem bolondult meg az a 
fiokó, hogy a tilalom dacára ;da bebocsátott 
volna valakit? Nincs más hatra, mint szigorú 
vizsgálatot indítani az iránt, ki járt délután az 
irodákban. Ila az ő r s é g erre felvilágosítást nem 
tud adni, a/t is meg kell vizsgálni. Es meg kell 

vizsgálni az egész zászlóalj legénységét az utolsó 
emberit;, minden zeg zugot ki kell kutatni, va 
lahol csak kell lenni az órának, ha már elvitték. 
Az az egy bizonyos, hogy más mint katona nem 

'lehetett s épen annál nagyobb a szégyen Egy-
úttal ki kell adni a purancsot, hogy az egész 
ügy szigorú katonai ti lkot képez. 

Különben ón az egész fölforgatásban nem 
bizom egy hajszálnyira sem, uiert valahányszor 
előfordult lop is a kaszárnyákban, sohasem került 

i meg a tettes. De ki az ördög is tudná annyi 
ember közül épen azt kiszagolni, aki a dolgot 
elkövette. 

Várj egy kissé Fali, csak kardot kötök, 
azután mindjárt mehetünk. Azonnal behívatom 
a századtiszteket s ha keli reggelig is fogunk 
nyomozni. 

Ö l perc múlva Erdős és Jánossy sietve 

mentek a laktanya felé. 

Masnap délben a tiszti étkezdében hango-
sabban folyt az ebéd, mint egyébkor. Az előző 
nap eseményét beszélték, vitatták meg. Ki-ki 
felsorolta, hogy mit tett az ügy érdekében, hogy 
kutatták át a legutolsó zugot is, mi mindent 
ígértek a legénységnek, ha a tettest maguk kö 
zött kiderítik, a vége azonban egyformáu az 
lett hogy az óra nem került meg. 

A viiázás közben ujabb és ujabb eszmék 
merüllek fol, mi mindont kell még megkísérelni 
de a nayy többség mindjárt rámondta a szen 
tenciát, hogy nem ér az egy hajítófát sem, üt 

8620—1926 sz. Felhívom mindazon ház-
birtokosokat, akik a már kézbesített kérdőiveket 
a házaikra vonatkozólag még be nem adták, 
most mir ha!adéktalanul adják be a városi adó-
hivatalban, mert ellenkező esetben az erre vonat-
kozó M. R értelmében lesznek megbüntetve. 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát 
képező és saját kezelésben le/ő rétek sarjú 
kaszálása f évi aut»usztu* hó 22 én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor tirtand'i nvilvános árverésen 
fog a szokásos módon ki id itni. Bővebb felvilá-
gosítás a városg-izd inál nyerhető. 

Ad. 8428—1926. sz. Közhírré teszem, hogy 
a ra. kir. 5. honvéd„'valogezreá Hugusztus 26 tói 
28 ig bezárólag Czák község, czáki erdő, Z Mger-
berg és Pogány által határolt részen éleslövé-
s z e t tart. A legnyomatékosabban f-lhivom a 
közönséget, hogy a fent jelzett időben és terü-
leten saját érdekében senki sem tartózkodjék 
még éjjel sem és a felállított biztonsági őrök 
utaí-itásainak tegyen pleget. 

8453 — 926. Felhívom az érdekeltek figvel-
mét a szombathelyi vámőrkerület 1926—1927. 
évi tűzifa és szénszükségletéuek biztosítására 
vonatkozó vert-envtárgyalási hirdetményre, mely 
h polgármesteri hivatalban megtekinthető. 

Ad. 7810—1926 sz. Felhívom mindizon 
házbirtokosokat, akik a nyári idószakra Ukáso-
kat bérbe adtuk, hogy haladéktalanul adják be 
a bázbérvallomási íveket a városi adóhivatalban. 

6402—1926. Közhírré teszem, hogy az 1925 
XVI I I . t. c. értelmében adómérséklés illeti meg 
azon házbirtokost, aki házát 1926. év folyamán 
kizárólag saját költségén tataroztatja s ezek 
összege az 1926 évi háztdó alap 20*/a át el-
érik vagy meghaladják. A tatarozási munkálat 
megkezdés előtt 8 nappal a városi adóhivatal-
ban bejelentendő, hol a további útbaigazítás is 
megadatik. 

hetik már bottal a nyomat az órának, sohasem 
fog az már többe' előkerülni. 

Ekkór Adám főh tdnagy, a zászlóalj egyik 
legkedveltebb tisztje odafordult Erdős százados-
hoz, ki mint a legidősebb nőtlen százados, az 
étkezde elnöke volt. 

— Százados ur, volna nekem egy indít-
ványom. El keltene hivatni az öreg Barabást, 
a zsandár őrmestert, fogadnék rá, hogy 24 óra 
alatt megkeríti az órát. 

Az egész tisztikarban egyszerre helyeslő 
zúgás támadt. 

— Ugy van — helyes — hallatszott min-
den felöl — mindjárt azt kellett volna tenni, 
már meg is l"nne a tettes. 

Hunem Erdős századosnak, — ki csak nem-
rég j£tt az állomásra — nem tetszett az aján-
lat. O még nem tudott semmit az említett Bi-
rabás ügyességéről s ugy vélekedett, hogy mit 
tehet egy eayszerü csendőrőrmester ott, ahol 
egy egész tisztikar hiába fáradozik. 

De Ádám főhadnagy nem hagyta az 6 
emberét s most kezdetét vette egy végnélküli 
dicséret az öreg Barabásról. Mit tett az itt, mit 
amott. Minő meglepő ügyességgel derité. ki ezt 
meg amazt a szövevényes bűntényt. 

Szinte legondaszerü dolgokat meséltek egy-
másnak az öregről, akit úgyszólván valameny-
nyien ismertek. — De Erdős százados végered-
ményben még sem tágított. 

— Ha mi a Süját emberségünkből nem tu-
dunk eredményt elérni, azt m ir ne tegyük, hogy 
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F.Őszeg és Vidéke 
augusztus 22. 

Önnek nincs szükségé arra, hogy gyomor - es beloántalmai miatt al landóan szon-

védjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű es mindenki 

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

nyomást az eé>tan es meggátolja ez ere rreszescdest. Emésztés i zavaroknál mar fel pohár langyos IGMANDI keserűvíz eleg. 
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A Polgári Asztaltársaság kirándulását a 
Stájerhá*akhoz, a kétes időjárás miatt csútör-

nkr\ f hó -6 ára halasztotta. Találkozó a közös 
i dalá^ho7. reggel 8 ómkor a n imnáz i um előtt. 

A kőszegi tanitókcpzo elhelyez i • a napok 
ban ryer vég'eges megoldást. Két h»!yis>g lett 
terybn véve és pedig a honvédlakianya és >» 
Frigyes-laktanyj. A honvédlaktanyábar: csuk 
ucv volna lehetséges az elhelyezés, ha az ott 
lakó o tiszti családot ovgfelHő lakásban lehelne 
elhelyezni. E'. azonban a mai nehéz lakásviszo-
nyok moliO't hzi ito lehetetlen és igy c-.»k a 
Frigyia-vt>inya egyik emeleti helyisége jöhet 
számításba. I't mind-m nagyobb átalakítás nélkül 
megfeleli) i ihelyezést talál az iskola és azért a 
város vezető ége csak "zt a megoldást találván 
kcresztülvihetönek, ezirányban jér el illetékes 
helyeken. Megemlítjük riifjg. hogy a képzőbe 
jelentkezők száma már meghaladja az 50 at. 

A villamostelep bővítési munkálatai a közeli 
napokban megkezdődnek. A városi tanács rn ir 
kiadta az építkezésre a versenytárgyalási felhí-
vást. melynek határideje e hó végével jár le. 

Lemondott az állásáról Sűhlögl Ferenc vá-
rosi hivj.táso^ iüzoltó, kit ezen állásától a városi 
tanác* fel is m-mtatt. 

A kicsi műkedvelők Takó Irma magán-
ov. d <jába . szinielőadásra készülnek. Si.ept >oiber 
közepe tájén elő fogják tídni a „Csipkerózpi" c. 
bijos kis színdarabot, melynek betanítása seré-
nyen folyik. 

A kersskedalmistak mait szombati mulat-
sága fényesen sikerült. Nyári kitűnő eigány-

I sandája és a j-izz band vidám muzsikája mellett 
'mindenki a Khctő legjobban mulatott. A szép-
ségverseny győztesei: Suhajda Margit, Grunner 
Emma és Tanglmayer Arttuka. Habár o mulat-
ságnak anyagi sikere nem is volt, annál nagyobb 
volt az erkölcsi sikere. Bebizonyult, hogy lehet 
Kőszeg n is szép polgári mulatságot rendezni. 
A rendezőség e helyen is hálás köszönetit tejezi 
ki H felülözetőknek (kiknek nevét a jfivő szam-
bán közöljük) éa mindazoknak, axik hozzájárul-
tak a mulatság sikeréhez. 

Tüdőbetegeknek, gyomor , szív , ves v , vér , 
női baji) »n szenvedőknek teljes kigycgyu'ásához 
megküldi uj sí .eres eljárásit és gyógyszerét dr. 
Bi log Géza v. kórházi f'orvos gyógyintézete: 
Budapest, Gróf Zichy Jenő utca 23. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „Ridiumkenőcs", mely 
minden fí jdalmat megszüntet. Levélre felel. 

A katonai térzenere vonatkozólag téves és 
alaptalan hirek keltek szárnyra a közönség 

1 körében. Nem azért maradt el a térzene pénte-
! ken es marad el ma délelőtt is, mert azt a helyi 
; rendőrhatóság nem engedélyezi, hanem azvrt, 
! mert a katonai zenekar javarésze még Sopron-
ban működik az ottani 00 lives tüzoltójubileum 

! ünnepségein. Értesüléseink szerint a zenekar 
te:jes létszáma holnap hétfőn érkezik városukba , 
amikor is este a Mulató kertjében egy ismer-
kedési est van tervbevéve, mely kedvezőtlen 
időjárás esetén a termekben lesz megtartva. Ha 
e zenekar teljes létszáma megvan, akkor a tér-
zenék megtartása semmi akadályba nem ütközik 

Disznótoros vaesora lesz hétfőn este Er-
hardt József Jurisits-szállójában. 

Ronus-bucsu van ma Nagycsömötén, mely 
i aikalo.nmal az ottani önkéntes tüzoltóegyesülel 
mindkét vendéglőben tánemuiats agot rendez. 

Az uj postahivatalban helyreállott a rend, 
az atköltözködési munkálatok teljesen befejeződ-
tök s az ügyletek lebonyolítása zavartalanul 
folyik az uj kényelmes és tágas helyiségben. 

• Érdekes megfigyelni, hogy még mindig vannak 
Jegyének, akik gondolatokba elmélyedve a posta 
régi helyére futnak s csak ott veszik észre 
boszankodva. hogy egy fölösleges utat csináltak. 

A diak tánctanfolyam nagykoszorucskaja f. 
hó 28-án, szombaton este 8 órakor lesz a Mu-

jlató összes t Tüieiben. A megbivÓK. szétküldése 
már folyik. 

I I I B E K . 
A kőszegi állami tanítóképző intezet ig>/ 

gatójává Zoltán G i za «y6ri tanitóképozdei tanár 
neveztetett ki. aki m*r itt járt városunkban és 
megbeszélést folytatott n város vezetőseg ve!. 
Az uj igazgató e héten véglegesen Kőszegrj 
költözik és azonoil megkezdi a tanítóképző 
szervezési munkálatait. A - i g i z g a t ó n k bü l meg 
két rendes t iuár nyert kinevezést a kőszegi 
tanítóképzőhöz é» izenkivul tn g helybeli tan-
erőn nyernek alkalmazást, mint óraadó tanárok. 

Zalamegye uj főispánja. A kormányzó dr. 
Tarányi Ferencet, Vas és Z ila megyék főispánját 
a n l a o M j r i l főispáni Állását t ílmentette. Z i la 
mosl uj főispánt kapott dr Gyömörey György 
vult nemzetgyűlési képviselő személyiben, aki 
a zalam^tyti Gogánfán nagvlirtokos. 

Tanitftvalaíztas. Ifj. Bácz Kálmánt, Báez 
i Kálmán helybeli evang. tanító fiát, ki ezidén 
1 Sopronban j»lesen tette le tanitoképesitő vizs-
jgáját, a rajkai (Mosón m.) evang. egyházközség 
; megválasztotta tanitój-ívá-

Emléhüni iBpely a kőszegi t emetőben . Az 5. 

i honvéd-ryalogezr >d iélekemeiÜen szép ünnepélyt 
rendezett a helybeli tem * oben eltemetett hősi 
halottak sírjánál. A szent István napi ünnepélye* 
istentisztelet után az ezred tisztikara és iegény 
séae Bartha Lás í l ) ezredes e/i> dparancsno'< VJZC-

tésóvel s a meghívott polgári hatóságokkal ki 
vonult a temetőbe, ahol az ezred zenekara el-
játszotta a Hymnuszt, m »jd vi éz Basó alezredes 
magasan szárnyaló gyönyörű bpszédben emlé 
kőzett meg a hazáért elesett hőseinkről és utána 
Bartha László ezredes t ;íte le az eired koszorúját 
egyik hCsi sírra, mikor is izu) hazafias beszédbnn 
tett fogadalmat az 5. h. gy. e. nevében a magyar 
hazáért mindenkor ké.>z önfeláldozására. Utána 
a zenekar a ma«yar Hiszekegyet játszotta el és 
az egybegyűlt nagyszámú közönség meghatva 
távozott az ünnepély helyéről. 

Halalozas. A tekintélyes és nagykiterjedésű 
kCszegi Adler családnak gyásza van. F. hó 8 án 
hunyt el egyik legidősebb oszlopos tagj i Adler 
Lipót rtő. életévében. A mindig szorgalma* és 
fáradhatatlanul gazdálkodó derék férfiúnak korai 
halálát a legala'tomosabb és legmakcsabb beteg 
ség, a gyomorrák okozta Hozzátartozói mind-n 
lehetőt megivisérlettek, hogy megmentsék az 
életnek, de a betegség annyira előrehaladott volt, 
hogy még a bécsi orvosok s.-m találták ered-
ményesnek egy műtét elvégzését. Temetése én 
délu'án 5 órakor volt városunk polgárságának 
osztatlan részvéte mellett. 

Az ószi fepyvergyakorlatok megkezdődtek. 
Csütörtökön déli egy órakor vonult be az ezred 
zenekíséret meliett városunkba, hol a Főtéren a 
iltmt.usz lejátszása után elvégezték szokásos 
hálaadó imájukat Ezután bevonultak elhelye-
zési körletükbe, fémeken Szent István napján 
az ezred zenekíséret mellett a Jézus szt. Szive 
templomba vonult a szentmise meghallgatására. 
Mise után kivonultak a temetőbe és megkoszo 
ruzták a hősök sirj ;t. Délu'án élénk korzó 
voit a késő réti 

Ép i tes i engedelyek. A városi tanács legutóbb 
tartott ülésében a következő építési engedélyeket 
adta: Koezor Gusztávnak a Királyvölgybeu egy 
földszinten ház építésére, Mayer János veudég-
lísnek veranda é* tekepálya épitésre, a Hangyá-
nak átalaki* > építésekre, Varga Ferencnek eternit 
fedésre, Nussbium Ferenc kisebb átalakítási 
munkálatokra. 

A Concordia dalarda ma délben Alsópuiyára 
i rándul ki es résztvesz az ottani dalárda zászló-
szentelésén. A délut ini hangversenyen néhány 
énekszámmal is szerepel. 

Az ev. nőegylet multhoti sz.>bohegyi kirán-
dulása alkalmával az orgona ahp javára kisorsolt 
aranykeretes tájkép t StLtfn^r \Valt:r gazdasági 
felügyelő nyerőn meg. 

dobra verjük a zászlóalj gyalázatát. Hogy nézne 
az ki, ha a mi laktanyánkba csendőrök jönné-
nek nyomozni. Az végre is a mi szégyenünk 
találna lenni. 

A dolog annyiba is maradt. Vagy négy öt 
napig hirtelen és váratlanul át át kutatták H 
legénységet, de természetesen eredmény nélkül. 
Az óra csak nem akart előkerülni és már-már 
ugy látszott, hogv sohasem fogja többé azt a 
gazdája viszontlátni. 

Vagy i,yolc-tiz nap telt el a titokzatos lo 

pás óta mftr a zászlóaljnál kezdték levenni 

napirendről a dolgot, midőn hirtelen fordulat 

állott be. 
Szép verőfényes n'ip volt s a zászlóalj 

tisztikarának negyobb fele ott sörözött ebéd 
előtt vidáman a wMagyar Király" kertjében, 
amidőn az egyik pincér csendesen mondott va-
lamit Jánossy főhidnayynak. 

Jánoasy arcán feltűnő meglepődés látszott 
8 odaszólt halkan a mellette ülő 

Ad am főhad-
nagynak : 

— Te képzeld az öreg Barsbás kéret en-
gem egy szóra. Nem különös ez? 

— Gyere menjünk, én is veled megyek — 
szólt és rögtön fölállva, alig tudva türtőztetni 
a kíváncsiságát. 

A másik percben már sietve haladtak át 
a kerten, a szálló egyik magánszobájába. 

Mikor a nngykapu el* értek, Adám főhad-
nagy megszólalt. 

— Fogadjunk Pali, hogy a? öreg az órá 
ról hoz hirt. (Folytatjuk). 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. folyamőr-
parancsnol ság tob'>rozási felhívást bocsátott ki, 
mely szerint 17—25 éve* korb*n lövő nőtlen 
magyar állampolgárok 6 évi szolgálati kötelezett-
séggel szept. 6 töl okt. Ü ig felvélel e-ljából 
Budapesten a m. kir. folyam^rp iratc<nnk.ságnái 
jelentkezhetnek. Bővebbet Városháza 10. sz. 

7996—920. sz. Kozhrré teszem, ht)gv az 
1927. évi nemzetgyűlési képvi«elöválas/.tók ideig 
lenes névjegyzéke ellen beadott felszí ialások 
ügyében Vasvárm< gve központi válas/.t nány: 
által hozott 110—926. s-. véghatárnzat l ő nep tn 
keresztül Városháza 10. sz. szobájában közszem-
lére van kitéve és ellene f. há 30 ig bezárólag 
a központi választmánynál benyújtandó es a 
m. kir. közig, bírósághoz cimzendó panasznak 
van helye. 

Jambrlts ll»jo^ polgárme^'tr 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem a testületnek azon tagjait, ekik 
a szentgotthárdi ipartestület által augusz us 29 
tői szeptember 8 áig térj dő időben rei;d zendő 
iparkiailitást megtekinteni s a f. hó 29 én tar-
tandó Vasmegyei Ipartestületek. Szövetsége ala-
kuló közgyűlésén résztvenni szándékoznak, szán-
dékukat az ipurtestületben bejelentsék. Talál-
kozás f. hó 29 én » reggel 0 óra 30 perckor 
induló vonatnál. 

Tekintettel a fentiekre, tanoncszegődés és 
szabadulások szeptember 5 én délután 1 órakor 
fognak eszközöltetni. 

Az Országos Iparegyesület f. évi augusztus 
28-tól szeptember 19 ig Országos Kézművesipari 
Tárlatot rendez ; a tarlat,>n kiáilitani szándékozók 
jelentsék azt sürgősen az ipartestületnél. 

Végul érti sitem az érdeKelt iparosokat, hogy 
a m. kir. állMmépiteszeti hivatal a „Hunyadi 
Mátyás" reálnevelő intézet építkezésével kapeso 
latban az alábbi munkákra nyilvános verseny-
tárgyalást h'rd**t: bontás, fold, kőműves, elhe-
lyező és vasbeton, ács, asztalos, lakatos, mázoló, 
üvegező, tetőfedő, bádogoi. vízvezeték és c^a 
tornázó, szobafestő, vasredőny, kályhá«, villany 
szerelő munkákra. Ajánlatok teadasának határ 
napia szeptember 4. 

D ö m ö t ö r Gyula ipartestületi eloök. 
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192t). Augusztus 22. kőszeg és Vidcfco 

Alaptalan es rosszakaratú feljelentés a va-
ros ellen. —Katonai összpoc ositó gyakorlatok 
foKr;«k Kőszegei-. A m,gyobb<;zár>"ti katonaság 
elhelyezése nem c?6k*síy gotdoi okozott a v^ros 
vezetőségének. A polgármester mái hónapokkal 
ezelőtt tárgyalásokat folytatott az ille'i ;es k i 
tón? i vear-tőkőrók'el az elszállásolást iüetőleg. 
Mikerazután a ketonasaggal a EuegallftnodÚKoK 
megtörténte': a/, elhelyezésre von.ttko/o.'ag, a 
munkáLtok a városházán foganatba vétettek.1 

A tiszti legénységi c!S;m! a^o'á- 'k mii.d»u 
nehé só,.. nélkül ung is torién' k. A ka oa<ág 
részire ükségr> p.rancsLo és írod;.helyisé 
ge^ Iheiyezrse azonb n a törvény sr rint igény-
b::v hető alki i'mas helyiségek-: n«m talált a 
vároa /s ízért a po'gármtF.ttr fczec-éjyi sen járt 
el a róm. kath. hitközségnél és iskolaszéknél, 
hogy a fiu elemi iskol it en.,:d;' át a kat-na -vág 
rés • re. A kath. hit köz.-/-g, iíl. iskoluszé* kébZ 

T E T T ELÉÉRT R pc G..rrai.ster kir-lm-N k. 
A itonas:' g tová'. i-i elhelyezése során kitűnt 
azt»ii, hogy szükség vo*n-a még nébány helyi 
séLP, hol ugya-csak irodákat állítaná 

nak fe'. Miután a folg rmester ichW.ö?b-.:n '.é 
hány napra elutazott, a katonai el .z .ílásoláss-tl 
mcgbi20>t előadót, dr. Fuchs Endre vá-osi al-
jegyőt bLta meg, hogy fordu jon nevében r»rr 
t-v nyelikus iskolaszékhez es k é r j e o 1 (tehát 
nem rekvirálja el, mert hiszen iskolát ezen célra 
elr-kviiaini azaz igényb.* ver ni i em lehet) az 
evangelikus iskolát. Az előedó ilyen ért-lemben 
járt el és Karner Fiigyes evang. ei-mi iskolai 
igHZí-Htó S2Ívesen fel is ajáclo'ta az isko!át a 
nála járt dr. Fuch'. aljegyzőnek és a v*.;le volt 
töhudnagyuaK. Ez a szigoiu vulóság ts száraz 
tényállás az ügyben. No és mi történt? Alig 
egy héitel ezelétt ó?tesiióst kapott a város, hogy 
dr. Sehneller Aurél, a kőszegi evang. h.tkö/.8fg 
felügyelője felj 'ent' tte .» várost, hogy igénybe 
vette a kőszegi evang. e'emi iskolát katonai 
célokra. Tthal erttük meg : f e I j el e n t e t te a 
v á r o s i . A feljelentést Kapi evan_\ pü^pökhö; 
juttatta el. a*i viszout a katonai vegye«-d tt.dár 
p^ri.uchnoksáuhoz fordult és oda tutte át a fel 
jelentést. Igen természetes, hogy mikor a váró* 
ve^etösegu ezen különös eljárásról éitcsűit, rög 
ton lemondott u kérelem folytán fe ajánlót* ev 
elemi ibsoiarói. A városi tanács csüt >rtököu tar 
tolt ülésében foglalkozott ezen érthetetlen és 
ssji alatos üggyel és mighotránkozva HZ ügy 
felett, jegyzőkönyvbe iktatta és egyben utasí-
totta a po'^Armestert, hogy a várost ért jogtt-
lan és erJjmtelen sérelem miatt szerezzen elég-
tét )lt és orvoslást. 

Versenytárgyalási hirdetmbny. A szombat 
helyi m. kir. áilaiuepitészeti n iv . ' i l Kincstári 
építmények épitéíi és karbantartási osztálya H 
kőbzigi „Hunyadi Mátyás" reáliskolai nevelő 
intézet kórház épitkezcséséve! kapcsolatb ./i a 
bon'asi, fold, kőműves, elhelyező és vasbeton, 
ács, asztalos, lakatos, mázoló, üvegező, tetöfv dő, 
bádogos, vizvezetek és csatornázó, sz bafestő, 
vászonredőny, kályhás cs villanyszerelő munká 
iátokra uyilváuos versenytárgyalást tart. 
ajánlatok I92(i. évi szeptember hó 4 én délelőtt 
9 óiáig a kiiró hivatalnak cimezve (Kálváriá-
mé-. 37.) nyújtandók be. — Felvilágosítások a 
kőszegi raáliskoia építkezés kinostáji épitésveze 
tőségénél kaphatók. 

Hegedütanitást elvállal az Orsz. M Kir. 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanterve és 
tanítási módszere alapján Gratzl Gyula, a Zene-
műveszeti Főiskola művésznövendeke. Jelentkezés: 
Róth könykereskedésben és Király-ut 89/a. alatt. 

Élnsloveszet. A m. kir. 5. bonvédgy.-e. f. 
h 2t>—28 ig be/árc lag a Czák, czási erdő, Zoiger 
Berg és Pogány Által batárolt twritotea eiesio-
veszetet tart. Az érdekeit lakosság ezúton is 
figyelmeztetik, hogy a jelzett időben és helyeu 
saját erdekében senki sem tartózkodjék még 
éjjel nem, — tekintettel arra, hogy éjjeli éles 
lövészét is tartatik —- és a helyenként felállított 
biztonsági őrök utasításainak engedelmeskedjék. 

Anyaiconyvi kivonat az elmúlt hetrol. Szü-
l e t é s e k : Kónya Imre— Fiezkó Mária: Lívia 
r- k., Varga János—Nóvák Mária: János r. k., 
Ecker János—Wehofer Mária: Margit r. k. — 
Házasság: Deckolmacn József—Müller Mária, 
Molnár Dániel—Kappel J u ianna. H a l á l o z á s : 
özv. Lackner Samuné 64 eves, g)< morrák, Máodii 
Ferenc 22 napos, életgjangeseg. 

A tomördi levente-egylst a mai bucsu alkal 
ni ival táncmulatságot rendez. 

Hatalmas vihar vonult voylg k-f dd>n délután 
és szerdán hajnalbun Burget.land és Vasmegye 
felett, n 'ljbői K"-szegre is jutott, szerencsére 
minden komolyabb következmény nélkül. Alig 
maradt hely, bol á'do/.Mot ne »z>deit volna.— 
A lfvsulvo^nbb káró >i>* mindene? :re i körmendi 
járás k j .ség' i szenvedték, ahol a vihar tetőfo 
át érte el, de súlyos károkat okozott Pinkafő, 

Felsőőr és a vasvári járásban ia. Röviden ös o-
foglalva alább adiuk a s o.noru pusztitásrál 
beszámolót: A körmendi já.ásban emberaldoza 
t(;t is követelt A villám becsapott Molnnszccsőd 
• gyik hárába, hol \ ly szolnoki post.-.f itiszt és 
feles* e n> a alt. A villám v^^igfuto t a kémény 
nyi'.ás att levő ágyon, mire a pos'jfőtiszt el 
áiu t, a felesege p dig holtan maradt fekV'1. — 
NémetcZ'csődőn pjrig égett egy p^jta és c^a! 
a tűzoltók önfe áidoz ) munkájának köRZönat ti>, 
hogy raf.yobb br.j nem töríínt. — E^yház^s 
szer öd i ugyancsak belov -gott a villám, d^ 
csak egy szalaiHtető éget 1?, a tűzoltók gyors 
közbelépésére. — A gyümölcstermést teljesen 
letarolta egész járásban. — Körmenden is 
1' csapott »i villám, azonban komjlyabb baj nem 
történt. — \'<-.svár kornyékén is pusztított az 
orkán. Öre^, emberek reui emlékeztek ilyen vi 
hirra, amilyen sz rdi hajnalban volt. A vili. n 
belecsrpott egy l)^zkói uti vi I láb i és egy te he 
n» • agyonvágott. Egy másik házba pidig a bu 
orokat rongálta meg, emb^releth->n nein eset", 

kár. — Egy balogfilvi huje-árt útközben é/t a 
vihr»r és hogy élőin megmeneküljön, befont a 
rábahilvégi esárdáb', ahol lefeküdt egy 
A'ig ho_y ez megtörtént, bevágott a viilám és 
l?vágta a p'dról, de érdekes, hogy nem ölte 
meg, dacára annak, hogy végigfutott a testén 
és apróbb égési sebeket okozott és a bajuszát 
is 1'pörkölte. — A vih r tulajdonkép-n Burgen 
lrtndb» i irdult ki. Pinkafőn tojásnagvságu jég 
fső bevert sok ablakot és a háztetőket is meg 
rongáltn. Felsőőr, Alsólóvő, Szent uár.on, Sin 
n. nsdorf L lys.A»/ kbe.i óriási karok it okozott. 
O^zalonakof> a Puch vendéglő teljesen leégett. 
Smre: sclorfban árvíz vari. — S'.omb.Wi -lyen e 
vihar különösebb kárt nem okozott. 

Vasvármegye megkezdte a beruházást. Y.ie 
megye a fjlveendl 53 milliárd korona kü'fö'di 
kölcsön terhére 24 milliárd köl'séggel 5 nagyobb 
Klbi.hid épi'ésére irta ki a pályázatot. Az aián 
latokat szeptember 4 ig keil benyújtani. Szom-
batit ly városa a népjóléti minisztertől kapott 
egy milliárdos hV épitési kölcsönt a magánosod-
nak juttatja építkezési célokra. A kölcsönt a 
mag mosok tulj-'gjez'ék és ennek révén Szóm 
bathelyen az t'.vz folyamán közel 3 milliárdos 
magárépitkezés varható. 

Elkéi7ültek az ötpengós bankjegyek és azo 
kon a Lxnchid rajza lesz látható. A nagyobb 
névértékű p ogűbtnkjegyek készítése javában 
folyik és a művészi kivitelű uj bunkók rajza 
oly»«n komplikált, ho:y utánzásuk a Iebetetleu-
soggel határo». Az tzerpengős uj papírpénzre 
Szent Lár; ló király Irrmár jának a népe kerül. 

Belefúlt az arokba M- ^.záros J ' zs f, a szom-
bathelyi Expcrl- :ri. oui éjjeli őre, Nagyger.es 
kezv- gben lévő lakásárM Szombathely f ;ló jövet 
utkezben szivgörcsot k:.pottf az u'széli árok'ia 
esott, amelynek 20 centiméteres vizébe bele-
fulladt. A szerencsétlen embert másnap találták 
meg a járókelők. 

Az osztrák magyar t'erzodes életbelépte' s< 
óta a textilárukban erősen emeUedott a bevitel, 
l-ülönösen ft gyapju-áru és gyapju-szóvetekben. 

Nemzetközi egyetem a Mdóbetey diákoknak 
Svájcban egy igen érdekes terv öltött komoly 
formát, mnly ha megvalósul, ugy Európa koz 
élcite ér'éketi és kulturális intézménnyel fog 
gyarapodni. Egy nemzetközi egyetem alapítá-
sáról van szó, a dawosi magas hegyvidéken, 
ahol a különböző országok tüdőbeteg diákjai 
végezhetnék egyetemi tanulmányaikat és emjl 
lett a magas klima áldásos hV.ásában is része-
sülh^tnéuei:. A terv szerint ez a n^mz -uuzi 
hegyi egyetem a Népszövetség fennhatósága 
alatt állana és a Népszövetség minden tagál.ama 
vagyoni helyzetéhez és lakossága számához mér 
t-n megfelelő összeggel járuina hozzá. A tani 
tási nyelv a főtárgyakra n'-met és francia lenne. 
A tanerők nemzetközi aUpon gyűlnének ötsaze. 

Talált tárgyak: egy .rany óralánc, gy 
ezüst karkötő, reiikül, munkakönyv, tör én egy 
biciklipumpa. Igazolt tulajdonos átveheti az 
államrendőrségen. t 
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Kötelező tantárgy lesz a Népszövetség tör-
tenete. A Népszövetség szép;. :nb—i tanácsülése 
foglalkozni fog azzal a javaslattal, hogv a Nép-
szövetség története kötelező tantárgy legyen a 
világ sszcs iskoláiban. A N-^pszövet -i szellemi 
együttműködési bizottsága részletes tervet dol-
gozott ki erről, amelynek írtelmében már az 
elemi iskolákban megkezdődne az oktat Is, majd 
foljUtódna a középiskolákban ós p

(?>ete:n 'n. 

Hotven eaztandos mun!*a á!i i P ^ti Napló 
m ö ^ t t és o köze! háromnegyed évezáz d alatt 
i P.sti Napló változatlanul a nem. ti érzést, 
az igüz demokráeiit i's az ország minden réte-
gé^ek kgyüttműküdését hirdette és hirdeti még 
ma is-. V.'szes évek és a nagy összeomlás ugyan-
csak megtépázták hazá lkat. Az újjáépítés azon-
ban már az egész vonalon megkezdődött ós nem 
utolsó sorban a Pesti Napló volt aí, amely ezért 
hz újjáépítésiért eredménnyel küzdött. A a tény, 
hogy a Pe>ti Napió a politikai és társadalmi, 
g r/dasági és irodalmi élet minden vonatkozás-
ban a magyar munka legjavát nyújtja a jövő-
ben is, talán szintén biztosítéka annak, hogy a 
mai megcsonkított Magyarországban él az ujjá 
v/ület^b v,;gya és a^anta. A Pesii Napló hir-
szoigalata ma köztudomás szerint az egész ma-
gyar sajtóban a legelső hely n á!l. A pirisi, 
iondoni és mwrorki eseményekről h i t . lm .s 
'.udositó szervezete másfilórán belül részletesen 
iudópitj» a Pe?ti N^pló olvasóit. A magyar saj-
tóban ma egyedül é-3 kizárólag csuk a Posti 
Naplónak van ilyca Kiépített vilagazerve^te, 
amelynek ei^deti híranyagát rsak a Pesti N^pló 
h -szna:hálja fel. Emellett a legkiválóbb politi-
kumok, gazdasági szakembereink és társadalmi 
előkelőségein! keresik f3l h^tröl-hétre Írásaikkal 

Pesti Naplót, amely egyben a magyar iroda-
lom európai értékeinek valósággal gyűjtőhelye. 
Külön szenzáció a Pesti Napló vasárnapi szá na, 
amely hataimas terjedelmével bóli :beli ujsáu', 
megtold/a a Pes'i Napló gyönyörű m^lynyo 
m.itu képesmeilékletével, melyhez foshatót csak 
az amerikai ángy lapok adnak. Hét ' ! h^'r? a 
legszebb magyar tujakat, népviseleteket, H vit ig 
minden nagy est üér.yét szemlélteti a Pe.> 1 N 'p!o 
csodás Képismelléklete. 

Tózoltokbol a l l o gyújtogató bandat fogt k le. 
Németuiszágban, Marhcbwitz környékén utébbi 
idődben igen sok tüz set fordult elő. MegilJapi 
tottak, nogy a gyújtogató banda tüzolt kból 
állott, kik a báztu ajdot.osokkal ös zejátszva 
gyujtot'ák fel a régi házakat, metl .1 bizto.s.tó 
tarsus.gov a kárt megtéritotték, hí uj ház^k 
pedig hdóm :;iiossége» élveznek. 

Ket. nemzetközi zsebtolvajt fogtak el Sop 
ro. hun. Szerdán este « Kóazegről jövő vonatról 
mielőtt az beért volna az állomásra, két fiatal-
ember u>rott le, kiköt — mivel gyanúsak vol-
tak — elfogtak. Az igazoltatásnál kiderült, hogy 
a két fiatalember, Göttl Tófor és Hrffnan Ka 
roly ismer nemzetközi zsebtolvajok, vik még 
januárban lejárt határátlépési igazolvánnyal j 
tek át Ausztriából. A két fiatalemb rt őrizetbe 
voiték annak a megállapítására, h >gy oem e 
körözik őket a magyar hatóságok. 

Ettünnek az aranypénzé'* Ausztriaban. Nem-
régiben hozta forgalomba osztrák Nemzeti 
Bank a 25 és 100 schillinges aranypénzeket, 
melyek azonban már teljesen eltűntek a forga-
lomból. Ezeket az aranypénzeket, rue'yeket uz 
osztrák pénzverde ázsióval bocsájtött ki, 4°/o al 
magasabb áron vásárolják a zugkereskedclembeii. 
Ilyen Körülmények között a pénzverde a ovábbi 
aranypénzek kibocsátását egyelőre megszüatotte. 

Ooigoznak mar az angol bányászok. Lon-
donból jelentik, hogy az angol szénbanyákbau 
három és felhónapos sztrájk után ismét felvették 
a muí kát a bányászok. A munkafelvétel a 8 
órai munkaidő alapján, tehát a munk »sok győ-
zelmével tortént meg. 

... a. 
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Az orosz paraszton át akarjak venni a ha 
ttilmat. A* uro*/. par isztok, szövetsége memo 
randu Jiot inté/r-tt .1 N ps vétséghez, m l y b t n 
a háborús jóvátt ?* li fi s k elengedését köve-
teli s rekomp nzációképen felajánlja a győztes 
hatalmakr. . s>z r.ro-z természeti kincsek hiak 
názásán :k konc - zió.t. A szövetség rövidesen 
fe! fogja hi ni a s ovjet kormányt, hogv ndj* 
át a hatalma: a pTváltságnak, mert haeznem 
törtécik m g, akkor a vön .s hadvereg si gitsé 
gével foaják a kormányt heiyéről < hávoli'Hni. 
Amennyiben e.ie< a hi-ek komolynak bizonyul 
nak, u:} rövides- be fognak bizonyult i azok 
a téi yek, amelyeket a szovjetkormány már bos* 11 
idö óta féltve titkolni igyekszik a külvilág elöl. 
A h talom és az erő a parasztság V<vrb^n van, 
melynek mozgolód sából i.s kitűnik, hogy a le.' 
utóbbi forradalmi hírek nem tu|zot4 ik <\s t£ny 
le^ vau i.oaioly al-.p.uk. 

Müh.ics A moháesi vész 4(K) ik é/fordulója 
alkalmából a M-.gyár Nen-uti S'-vet-'g kiidá-J 
sában mo^t hagyta ol a sajtót Limpérth Géza 
„Mohács" c. néps erű i-m rtető műve. A kiváló 
iró a m*g» — más hasonló néps^'rü történeti 
műveiből — (Huny :diak, Ríkóczi .k, stb ) ismert 
közvetlen, könnyed és vonzó modorabin. magyar j 
lélekkel teljes zengő magyar nyelvén, töm r és 
világos ös>zef jglalásb 10 ismerteti a 400 ' : előtti 
nagy nemneti szerencsétlenséget Rámu'át azon 
megdöbbentő k zá'lapot'kra, mely * »zt elő 
idézték B hazánknak a maihoz. fájd.Ui.n, sok 
ban hasonló gyászsorsát vonták, n .'uk utáo. 
A di-zitett mű bolti ára 1 peng' 20 fillér, azuz 
15.000 korona. M ?grend»ibetA a M gy r Njmzeti 
Szövetségnél Bud pes1 V., Gv.a u. 4 fé'^m. 

Halálragazolt a vonít e.;y gyilkost. V posm 
berlini személyvorston kedden éjje: meggyil | 
költik egy jéföltvv.' idősebb nőt. A MUe a 
gyilkosság elkövet »e után u.eirhuzta a v.'-sr.féket 
s leugrott a vo latról. A másik ráaányon épen 
abban a pillanatban robogott el a gyors-

vonat, amelynek mozdony t Jkapta a gwikosi 
és h ilálra gázolta. A tef s, aki ilyk*-p<»n el 

nyerte méltó büntetését, — egy 21 éves berlini 
kertészlegény. 

Jövedelemad) falebbez^sekre részletes min 
t ikat, szakszerű és gvakorl iti utb.iigizitást ad 
bárkinek Ormándv: Ui Adóügyi Tájékoztatója 
(84 lapold-il), m?lyet 25000 K előzet-s bekül-
dése mellett ajánlva fcer. sztkoté9 alatt, vacv 
29.000 K utánvéttel küld m>g a Felsődunántuli 
Mezőg .zdasági K m >r t Gvőr, Bi«sing -r park 32. 
A tf!j->"! szövegű uj »d kulcs, a b?cslési uj táb 
lázat és mind -n id'-vagó renda et teljes szövege. 
Mind nki haszonnd olvashatja. 

Elhelyeztek Magvarorszag bu?«folÖ9l3get. 
Budap s«r-*Sl j 'lentik: Olaszorszáugil Francia-
országgal a napokban már perfektuált szerző-
déseink teljesen bistositjik buzafMöslegeink el-
helyezését, miáltal a magy r cs h kereskedelmi 
tárgyaláaok talsjdo! képen el is vewtették jelen-
tőségüket. Hészünvről u^y ?nis C- hors/>ággai 
szemben az lett volna a legfontosabb, hogy a, 
körülbolül 9 millió nMermázsa bu?nfeleslegünk-
bnl 2 millió méteruázsát szállítsunk Cs?hszlo 
vakiának, ahol tudvalevőleg 7 miliió .né:ermv.si 
bu'ahiá'iy áll fenn. Az uj tarif» z*rzŐd^s alapján 
Ausztria i- miaden hiáryát tőlünk fogja b?-

rezui, amely kvan ura szintén meghaladja » 
4 millió métermázsit. Az olaszoknak ós franciák 
nak menő küldemények F nme vagy Trieszten, 
ke:es,:tül fognak eljutni rend ltetési helyükre. 
Ezek a nagy^zállitások a p n/ügyi piacokon 
valószínűleg csak szeptember ós októb r hóna 
pókban fogják hatá-ukat éreztetni és erro az 
időre varjá- a ga?daslzi Mot t<-ijt>s fel' -ndü'ésM. 

J s ü o i a c i p ö ü 

dupla-es szimplataípu g a r a n t á l t p r r n a k . z j . 
munka, — férfi- és női-, luxus-, házi és 

sportcipők a legjobban ^ f * ^ ^ Tíéi 

szerezhetők be Kőszegen, Főtér 17. szám 

i.Nussbaum-féle ház) 

MóPték szerinti m e g r e n d e l é s 
(fájós lábakra i ) és mindennemű j a v i tás 
vállalása a legkitűnőbb külföldi anyigból. 

Varrógépek 

1 , 8 0 0 . 0 0 0 - t ö l 
kedvező részletfizetés mellett vásárolható 

Lépőid Géza mechanikus Kőszeg 

Kossuth Lajos utca 9. (Hátul az udvarban) 

Házárverés. 
A Király-ut 108. sz. gazdálkodásra alkal-

mas ház, nagy kerttel a Kőszegi Kereskedelmi 
Bank r. t. javára f. évi augusztus hó 25-én 
d. e. 9 órakor a telekkönyvi hivatalban birói 
árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. Kikiáltási 
ár 180.000.000 korona, melynek felén alul az 
ingatlan eladva nem lesz Vevő tartozik a kikiál-
tási ár 10%-át bánatpénzül letenni A vételár 3 
egyen l ő reszl^tben fizetendő 30. 00 és 90 nap alatt. 

Dr. Szovják ügyvéd. 

Malomrész-árverés. 
A Jenő főherceg-utca 30 sz. ház, malom 

(GcatzI-féle) kert stb. osztatlan egyhatodrésze a 
Kőszegi Kereskedelmi Bank r. t felszámolás alatt 
javára f. évi augusztus hó 23-án d. e. 9 óra-
kor a telekkönyvi hivatalban birói árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek eladatik. Kikiáltási ár 78 millió 
korona. Vevő tartozik a kikiáltási ár 10°/o-át 
bánatpénzül letenni. A vételár 3 egyenlő részlet-
ben fizetendő 30, 00 és 90 nap alatt. 

Dr. Szovják, ügyvéd. 

Cserepesek figyelmébe! 
Elsőrendű minőségű 

t e t ő c s e r é p 

kapható rendkívül olcsó árban 

POLLÁK SÁNDOR 
téglaégetőjében. 

Lerakat Kőszegen, 

Király-ut 6. 

J í i r d e t m é r u j . 

A „Huny.idi Mátyás" m. kir. 
reáliskolai nevelőintézet gar.d* 
sági hivatala nvilvános versi n v 
tárgyalási hirdet az 1926/1927. 
iskolai é/re szükséges hu« , 
hentesáru-í, fűszer és szárazfő 
zelékfélék, lisztnemüek és tej 
szállítására, valamint a liszt fel 
sütésén* vonatkozólag. 

A hirdetmény a Városháza 
hirdetési tábláján kívül Kóth 
Jenő könykereskedésében és az 
„Emericanum" kirakatában van 
közszemlére kifuggesztva. 

Érdeklődők az intézet étkezési 
gazdálkodásának irodájában kap -
hatnak bővebb felvilágosítást.— 
Ugyanott az ajánlati minták és 
a .Szállítási Motelek" füzete 
is betskinthetők ili. átvehetők. 

Kertbérbeadás, 
A Gyöngyös-utca 22. sz. alatt 

levő veteményeskert gyümöcster-
messel együtt ez évre bérbeadó. 

Mukulatura újságpapír kap-

ható Rónai ujsagiizletében. 

A leg jobb reggel i lap a 

PESTI NAPLÓ 
amely részielespu foglalkozik miridm videói es-1 nénnyel, 

a gardák, keresk?d ők. iparosok, tisztviselők minden dolgával 

Pesti Napló 
előf izetés i ara i a vasárnap i képesmel lék let te l e g y ü t t : 

1 hóra 50.000 korona 

3 hóra 135.000 korona 

Előf izetéseket e l fogad a „Kőszeg és Vidéke" k i a d óh i v a t a l a . 

Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a Pesti Napió kiadóhivatala, 

Budapest , VII., Erzsébet-körut 18 -20 . 

ü l 

Egy jó házból 

való fiu, ki a 

középiskola 4 

osztályát sike-

resen elvégezte 

szedő tanon cnaü 

felvétetik Rónai 

Frigyes könyv-

nyomdájában .— 

RUGGYANTA-

BÉLYEGZŐK 

KELET- és FÉM-

VÉSÉSEK 

megrendelhetők bármily nagy-

ságban, csinos és Ízléses kivitel-

ben gyors és pontos szállításra 

Rónai Frigyes könyvnyomdájában 
Kőszegen, Várkör 39 szám a la t t . 

Elköltözés miatt eladó 
esztergapad, satu, üllő és 

különféle kutszerszám. 
Kőszeg, Intézet*utca 7 szám. 

Gyermek mellé 
szüleinél lakó 14 év körüli 

leánykát keresek. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Butor-árverés. 
Vasárnap, augusztus 29-én d. 

u. 2 órakor uj bútordarabok és kony-
haberendezés önkéntes árverésen el 
lesz adva Kelcz-Adelffy-utcában a 

régi Ege-féle házban. 

Kerteladás. 
Kőszeg egyik forgalmas utcá-

jában fekvő egy, esetleg 2 házhely-
nek alkalmas mintegy 250 Q-öles 
kert irodámban szabad kézből eladó. 

Dr. Sehneller, ügyvéd. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor Va s á r n ap aug . 22-én : 

A biborsugár 
A bün es bűnhődés misteriuma 
7 felvonásban Roland West és 

Carlyle Moore drámája után. 

ÉS A KISÉRÖMÜSOR 

M ű s o r : Szerdán , a ug . 25-én: 

Uj műsor. 

Konyhakertészethez, 
gyümölcsészethez, 

mezőgazdasághoz 
értő lehetőleg 

fiatal házaspár 
lakáspénz és természetbeni 

ellátás mellett felvétetik. 
Cim a kiadóhivatal >an. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdái ihar Kő> szegei 
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