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<• ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz szá l l í tva 16000 korona . 

Vidékre postán 20000 korona . 

Kü l fö ldre egy évre 3 do l lár (50 szokol ) . 

nindun v a o a x n a p . 
Felelős szerkesz t i és k i a d ó : Ropai Fr igyes. 

Szerkesztésű* 6* kiadódva : Kőszeg, Várkö» 39. «z. 

Yrleífln-xMBi 

í'.',l'rter sora 4000 bororu. 

Hlrd»íe*»fc mlll:n#fir»orci;»wrl 500 I 

isfmiiutsab. 

Katonai és polgári sporthét Kőszegen. 
\ 

Szeptember 5 -12-ig. 

Másodfokon. 

Angolosan. (3) 

— Ugyan ne ugass kérlek — hiszen nem 
is ludhat róla, hogy ellopták — válaszolt Puli, 
de látszott rajta, hogy 0 is reménykedik, csak-
hogy nem meri bevallani. 

— Az ám, majd az öreg nem tud róla! . 
— mondá Ádám a meggyőződés hangján. 

Tovább azonban netr vitatkozhattak, mert 
a bejár.it előtt feltűnt Birabás alakja. 

Deresedő hajú, ötvenes, kemény nézésű 
ember volt. — Minden mozdulatán meglátszott,' 
hogy talpig katona. 

Megállt a két tiszt előtt és tisztelgett. 

— Főhadnagy úr bocsánatot kérek, hogy 
bátorkodtam kihivatni, de úgy tudom, hogy a 
mult héten az irodából ellopták az őrnagy ur. 
arany óráját s h* az őrnagy úr megengedné, i 
hogy a legénység között nyomozhassak, meg j 
keríteném a tettest — mondá. 

A dolog világosan volt mondva s a két 
tiszt összenézett. Ádám főhadnagy tekintetével 

mintha csak mondta volna: „No látod, ugye 
megmondtam?" 

Jánossy az ámulattól nem tudott hova lenni 
s késett a válasszal, mire az öreg újra megszólalt. 

— Cáak én magam jönnék be igy kardo 
san délután a laktanyába, senki sem tudná meg, 
hogy mi járaibvn vagyok — folytatá és vára 
kozólag tekintett Jáuossyra. 

— Hát jól vau Barabás — mondá kis vár-
tatva Jánossy — csak jöjjön ba délután két 
órára, majd kieszközlöm az engedélyt. Hanem 
honnan a csudából tudta meg a lopást, mikor 
szigorúan ki volt adva, hogy ti'okban tartsák 
— tévé utána elgondolkozva. 

— Csak ugy a magam módján, főhadnagy 
ur. Egyebet nem mondhatok, — válaszolá Ba 
rabás nyugodtan. Csak a szája szögletén raz-
dült meg aiig észrevehetően egy ideg. 

— No hát Isten vele Barabás, a viszont-
látásra délután — mondá Ádám főh idnagy s a 
kezét nyújtva az öregnek, visszamentek a kertbe, 
söröző bajtársaikhoz. 

A ni. kir. ítélőtábla tehát helybenhagyta 
Nádossy és Windischgrátz büntetését s csupán 
a másod- és harmadrendű vádlottaknál enyhítette 
kissé az elsőfokú ítéletet. Annakidején a törvény-
szék szigorú ítéletet hozott és most a tábla magáévá 
tette ezt a szigorúságot. 

Nem akarunk elébevágni a dolgoknak s nem 
is célunk, hogy bírálatot mondjunk a független 
magyar bíróság ítélkezéseiről, itt csupán arról 
lesz szó, hogy mi, a nézők milyen színben látjuk 
a frankper jeleneteit, melyek az utolsó felvonás 
felé közeledve, most peregnek le előttünk az éle* 
nagy színpadán. Mert hiszen ebben az egész 
játékban véleményünk szerint csak a jelenetek 
fontosak, a lényeget már mindenki tudja. A m. 
kir. törvényszék az Ítélet indokolásában már raeg-
állapnotta, hogy a vádlottak nem tekinthetők 
közönséges gonosztevőknek, mert cselekedetük 
elkövetésénél át voltak itatva azza! a hazafias 
lelkesedessel és hazájuk iránti szeretettel, melynek 
szolgálatában még többre is képesnek kell lenni 
egy magyar embernek. És ez a lényeg. A többi 
minden, ami ekörül történik csak dekoráció, csak 

(keret, melyben esetleg a külföld is megláthatja 
'ezt a színjátékot, ha épen kíváncsi rá. 

De nem hisszük, hogy még mindig kíváncsi. 
A külföldnek csak az előjáték volt fontus. mely-
nek hangzatos és szélsőséges motívumaiból meg-
komponálhatta a saját hangszerei számára a de-
nunciálás indulóját. Már az ítélet után őket ez a 
dolog nem érdekelte többé. Egyet-kettőt még 
vicsorítottak néha-néha még ijesztgettek, de már 
elült a vihar, a lázongás, a dühös támadni akarás 
sirokkója s lassan fölengedtek a kedélyek s át-
simultak egy halvány befelénéző mosolygásba. 
Mi pedig itt maradtunk a következmenyekkel, mi 
a szereplők, akiknek tulajdonképen a játék végén 
a közönséggel együtt kellett volna eltávoznunk. 
Ki hallott már olyat, hogy a színészt ott fogják 
az öltözőjében előadás után is még néhány 
esztendeig? 

Szomorú, de ugyvan, hogy ez a külföldi 
komédia még továbbra is a mi bőrünk árán foly-
tatódik, holott mindenki tudja, hogy ez igazság-
talan és érthetetlen, ha kellő megvilágításban 
nézzük a dolgokat. Igaz, hogy erre azt a választ 
kaphatjuk, hogy mi közönség egészen másként 
látjuk a dolgokat, mint azok, akik benne vannak 
a játékban. Csakhogy épen erre akarunk mi is 

Mikor a városka toronyórája délután épen 
a kettőt verte el egykedvűen, akkor lépett be 
az öreg a zászlóalj-írod* ajtóján. 

Erdős százados az összes századparancsno-
kokkal már várta az öreget. 

Erdős szá/.ados azonnal megkérdezte, hogy 
minő intézkedéseket kiván tenni. 

Nem volt sok az egész. Barabás csak azt 
kérte, állítsák fel a századokat a szobákban, 
ugy, amint vannak, sorokba. — Csakhogy egy 
szálig minden ember ott legyen. Aztán majd 
azokból fogja Ő kiválogatni, melyii is volt az 
a jómadár. Ez elég érdekesnek ígérkezett, csak-
hogy épen a tisztek nagyobb fele nem bizott 
benne, hogy ez eredményhez fog vezetni. Ha-
nem azért természetesen mindent ugy csináltak, 
amint az öreg kívánta. 

Nemsokára együtt álltak az emberek a 
legénységi szobákban s a tisztek közrefogva az 
öreget, megindultak. 

Az első volt az 5. század helyisége, a 
szegény oláh fiuk ugy állottak ott egy sorban 
feszesen, mintha karót nyeltek volns. 

wjr Egyes szám ara 2000 korona 

Délután a sportpályán nagyszabású leventegya-
korlatok, Törekvésnek—KSE döntőmérkőzése.— 
Hideg, meleg buffet, bor, sör. virágsátrak, a vasár-
napi népünnepély folytatása. Belépődíj mint 5-én. 

Szeptember 9—10—11-én teniszverseny a 
sportpályán. Jelentkezni szeptember 8-ig lehet 
Sándor Józsefnél és Freyberger Ferencnél vagy 
Molnár Józsefnél. Nevezesi díj egyes számoknál 
10.000 K, párosoknál 5.000 K. 

Szeptember 4—11-ig tekeverseny a Trattner-
féle Sörkertben. 

Szeptember 11-én társas vacsora a Mulató 
nagytermeben. Egy teríték 30000 K. Szimfonikus 
katonazenekar. 

Szeptember 12-én délután a Sporttéren a 
katonaság atlétikai versenyt rendez tiszti és 
legénysegi számokkal. Látványosságban talán ez 
lesz a sporthét legsikerültebb napja. Utána foot-
ballmérkőzés. A népünnepély folytatása illetőleg 
befejezése. Belépődíj 15, 10, és 5 ezer korona. 

A sporthét alatt estenként hangverseny nem 
lesz a Főtérén, mert a katonazenekar állandóan 
a sportünnepély k ö z ö n j é n e k szórakoztatásáról 
gondoskodik. 

A rendezőbizottság gondoskodott arról, hogy 
a különböző sportlátványosságokon mindenki le-
hetőleg olcsón résztvehessen. Ezért 30.000 K-ás 
belépőjegyeket bocsát ki, mely a szept. 7-iki 
mulatságot és a 11-iki társasvacsorát kivéve, min-
den versenyére belépésre jogosít. Katonatisztek, 
sportegyleti tagok és ezek hozzátartozói, leventék 
és diákok ilyen általános belépőjegyet 20 000 
K ért válthatnak. Ezen jegyeket városunk leg-
szebb leányaiból összeválogatott gárda fogja 
árusítani. 

Városunk hölgyközönsége már eddig is fára-
dozik a buffet részére való adományok gyűjté-
sében, amely önzetlen munkáért a rendezőbizott-
ság már most is köszönetét fejezi ki és egyben 
kéri a város társadalmát, hogy adományaikkal 
támogassák a jótékonycélu akciót. 

Bővebb műsort nagy falragaszaink hozzák, 
teljes részletes műsorról pedig szeptember 3 án : 

megjelenő alkalmi újság fogja tájékoztatni a kö-
zönséget. dr. F. E. 

A Kőszegi Sportegylet még tavasszal, amikor 
az első híre jött annak, hogy városunkban össz-
pontosító gyakorlatok lesznek, elhatározta, hogy 
a katonaság felkérésével nagyszabású sportna-
pokat rendez. Együttes erővel kívánta ezen sport-
napokat megrendezni már eleve Kőszeg városá-
nak nemcsak tevekenységben legtöbbet felmutató, 
de tagjainak számát tekintve is ezen legnagyobb 
társadalmi egyesületünk, mert csak együttes erővel 
nyújthat látványosságot, biztosithatja erkölcsileg 
is, anyagilag is a sikert és mert a katona és| 
polgár közötti kölcsönös megértésnek, megbecsü • 
lésnek ez a beszedes bizonyítéka. 

Szívesen és örömmel látjuk, mikor a pol :ár 
és katona együtt nyújt és kap szórakozást. Adja 
Isten, hogy a rendezőgárda nemes tevékenységét 
siker koronázza, hogy a sporthét felejhetetlen 
emléke legyen mind a katonaságnak, mind a 
polgárságnak. 

A következőkben röviden ismertetjük a sport-
hét programmját. 

Védnökei az ünnepségnek : szárazajtai Bartha 
László m. kir. honvédezredes és Jambrits Lajos 
polgármester. 

A sporthét tiszta jövedelme részben egy 
katonai árvaház javára, részben a Kőszegi Sport-
egylet javára szolgál. 

Szeptember 5-én, vasárnap délelőtt a Főtéren 
kerékpárkorzó. A 3 legszebben feldíszített kerékpár 
jutalmat kap. Egész délelőtt katonazene, szerpen-
tin és konfetti csata. — Délután 3 órakor az 5 
h gy -e. válogatott futballcsapata a KSE csapa-
tával mérkőzik a sportpályán. — Ezután nép-
ünnepély. A rendezőség látványos szórakozásról 
gondoskodik. A bor és sör-sátrakban szép asszo-
nyok és lányok szolgálják ki az italt, ami könyeb-
ben csuztatja a meleg és hideg büffékben kap-
ható csemegéket. Belépődíj 15, 10 és 5 ezer K. 

Szeptember 7-én este a Mulató összes ter-j 
meiben legénységi bál. A táncmulatságra külön 
meghívót nem bocsát ki a rendezőség, azon' 
mindenki külön meghívás nélkül résztvehet. —! 
Belépődíj személyenkint 10.000 korona. 

Szeptember 8-án, délelőtt 11 órakor az al-; 
reáliskolai uszodában nagyszabású úszóverseny, j 



hivatkozni. F.bben a törtéretben, mily fekete fonál-
ként fog végigvonulni M a g y a r o r s z á g történelmén, 
talán mégsem az a fontos, hopy a szereplők 
hogyan látják a dolgokat, hanem az, liogy mit 
szól hozzá a magyar közönség, melynek bőrére, 
rovására, terhére csinálják tovább a játékot. Es 
ez a közönség azt mondja, hogy — ilcg volt! 

A minősítés elhangzott i s ezek sztrint az 
erkölcsi fölmentés megadatott a vádlottaknak. A 
fizikai büntetést azonban kiszabták, mert kellett 
és mert a közmondás is azt mondja, hogy .Ne 
tudja a jobbkéz. hogy mit csinál a bal." De ki 
látott már olyan Justici t, hki az egyik k-zével 
fölment, a masikkal pedig upyanakkor kegyetlen 
bDntetéssel fujt az aldozat tejére? 

Alighanem olyan dolgok eiek, melyek fölött 
a játék további tartama alatt, mé^ érdemes lenne 
gondolkozni Első es másodfokon mar elintéz-
tetett, de még van egy fórum hátra é.̂  még egy 
ítélet. Lz a harmadik ítélet pedig c<ak akkor fogja 
méltóképen és érdemében is befejezni a frank-
ügyei, ha találkozik a magyar közönség Ítéletével 
s ezzel karöltve fogja kiosztani az. .igazságot". 
Mert bármennyire is felfújták ezt az ügyet, bár-
mennyire is kiakarták használni a sokat szenvedett 
Csonkamagyaroiszág elien a köiülöttünk olálkodó 
ellenségeink, azt hisszük és e/ meggyőződésünk 
is, hogy ebben az ügyben csak „igazságot" lehet 
osztani, de „büntetést" nem. 

A * L E C J O O D * H A T A' * U 
I T I M U L A L Ó - V E T Ó M A C C Í A V A ' Z Ó SZ E ÍÍ-. 

1 kg. elegendő 5-10 melermaisa buza, rois, íi[a nfdro Hon 
való pácolásáboz. KEZÖOAZDASAGI Budait X., Bi'ifj-o. 14 

Hegedütanítást elvállal az Orsz. M Kir. 
Liszt Feienc Zeneművészeti Főiskola tanterve és 
tanítási módszere alapján Grutzl Gyula, a Zene-i 
művészeti Főiskola müvésznövendéke. Jtlenikezís: 
Róth könyvkereskedésben tsKirály-ut 8P,a alatt. 

Tudóbetpgeknf.k, gyomor , s iv , ves>-, rér , 
n í i fci'jc -n szenvedőknek teljet kigyógyulásához 
mt-^kü di uj sikeres i Ijárás^t és gyógyszerét dr. 
Baiog GÍ'ZH v kórházi f ervos gyt gyintézete : 
Mudap'st, (iróf Zichy Tér ő u'c.i 23. sz. Ugyan j 
itt megrend'ihr tő a „Rádiumkenőcs*. mely • 
mind n fajdalm «t me* -züntet. Levé'ro telel 

A tisztek az ajtó körül mandtak , csupán 
a század parancsnoka köv t t ? Barabást, ki a 
sor éi^r - mf'nt. 

O inun kezdve aztán embertől emberhez 
halad', alaposan sz m ügy re véve valamennyit 

Akin n szűrős tekintetű, szigorú arcú etn-
ber esry pillanattal tovább r.»jt f lejté a szemét, 
azt szegényt majd a frász töri" ki. 

Különben meglehetőse. félt v-i'arr nyi, 
hiszen csaknem egy hét óta folyt az inkvkició 
s egy 6em lehetett biztos bmne, hogy nem ő 
reá foejak-e valabocy a deliktumo% <v»y szerű 
eszükkel «gy fogva fei a d'lgot, h'»gv te u sne< 
előbb utóbb úgyis Leli lenni valakinek. 

Ott, hol az üreg már elhal id', 6-inle köny-
nyebben lé'kzettek f;l u fiuk. 

Lassan aztán od lért az utolsó emb -thez is 
és sarkon fo'du't. 

Kividen jelenti Erd5snek, hogy ezek kö-
zött nincs « tettes. 

Követ kezeit \ G. zázad. O' t ugyanu ?y tör-
tént minden, mint az el6bb, deate tUs ugylát 
szik ott s» m volt. 

Erfyik mábik tiszt m< st m r mo^olygolt a 
bajusza aiatt. NtOl i | D biltfek már az üreg 
tudomány i'.b.an. 

Csak A dám f hadnagy szeret a', t volna fo 

E I B D E T M É N Y E F . 
Ad. 8785—1926. ez. Közhírré tpszem. hoav 

a kPszeci állami tanítóképp u«zeatéj» f. évi 
Ezeptembfr hó 3 án nngkezdí működését. A 
szabályszerűen felszerelt kérvények, akár fido't 
be már kérvényező kérvényt, akár nem, 
késfbb r/» ptpmb, r hó 4 ig í-dandók t-e az alábbi 
eimte: Zoltán Géza i gazga tóKőmg , Várotháss. 
A kérvényekhez mellékelendők: 1. SűMé-u 
bizor yitvnny, ill. anyakfnyvi kivonat. 2. Iskolai 
bizonyítvány. 3. O-vo-i bizonyítvány. 4 I 'Jtő 
ségi bizon\ itvánv. 5 Erkölcsi bizonyítvány. — 
Az internátusba való Mvé'eire pályázók vagyoni, 
íil. Kzegénys >gi 1 íz nyi ványt tartoznak cswtolni 

és ezen kérelmüket «i tar'oznak ft-lernliteni 
és iL-dokolni. — Tekintettel a jelentkezők nagy-
számára f. évi szepteml er hó 5 én és G án tör 
tóuó személyes bemutatkozás kívánatos. 

Ad. 8526-1926. sz. F -Ihivom az érdekeltek 
ficyeimé: a „Hunyadi Má'yás" nevelőintézet 
kórház épité-ér vons'ko/ő versenytárgyalási 
hirdetményre. A közelebbi feltételek a h lybeli 
épitísi vezetőségn< tudhatók m"g Beadási határ 
idő szeptember hó 4. 

Ad. 781Ü—192(> s>. Fc ihivom mindazon 
házbir oko oki.t, akik a nytiri idfiszakra J I KU ÍO 

kat bérbe adtuk, hogy haladéktalanul adjá'< be 
a házbérvallomási iveket a városi adóhivatalban. 

Ad. H)78—1920 sz. Közhírré teszem, hogy 
a városi gyümölcsaszaló folyó hó 24 én üzembe 
helyeztetett. A gyümölcsöt az aszaló kezelője 
báica ellenében veszi át. Az aszaias diját a 
varos a felmerült költségek felszámítása alapján 
az aszaiási idény bef.je?ése u'án fogja meg-
állapítani és beszedni. 

jAtcbrhs L»«08 p.a*árinf.-tr. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem a testület tagjait, hogy az Or.«z. 

Iparegyesület által a budape.-ti városligeti Ipar 
csarnokban rt?nd 'zett s f. hó 28 tél szeptember 
hó 19 i* nyitva t irtott Országos Kézművesipari 
Tárlat megtekintéeére 50% os vusuti menetdíj 
kedvezmény vehető igénybe. 

Felkérem azon tegokut, akik az ipartesíü'et 
által kikézbesitett fizetési meKhagyásokban irt 
betrgsegélyző járu'ékokat oddí^ mé* nem fi-cették 
be, hogy a dijakat kedden, f. hó 31-én fizessek 
be, mert a hátralékosokat — szerződésünk értei 
meben — a Kerületi P nztárnak további eljárás 
végett ki kell mutatnunk. 

D ö m ö t ö r Uyu l a ipartestületi elnök. 

gadni, hogy mogkerül a tettes, a m^.sik két 
század között. 

A 11 tíos azonban nem volt a 7. tzázadnál 
sem, tehát most jött az u'olsó a 8 ik, melynek 
pirancsno^a E d 's százádos volt. 

Ahogy az udvaron átmentek, Erdős oda 
is szólt János ynak. 

— H i l i ode Pali, a fen»í a zsardárokba, 
most már inkább azt snm bánnám, h'». a tolvaj 
nem kerülne meg, minthogy épen az én szá-
zadomban le. yen a gazember. 

A azobában megismétlődött az előbbi je-
lenet, vizsgálat. 

Az éreg ment végig a sor előtt hidegen, 
nyugodtan. Mikor a sor közepéig ért, egy ci-
gányos képű oláh fiu előtt hosszasabban megál't. 

Nézte vagy egy f-M percig mereven, kér-
lelhetetlenül. 

Aztán egy lépést tett a sor felé, kinyujtá 
a jobb kezét s megragadta a halálra ijedt em-
bert a zubonyánál es kiránta a sorból. 

A mögötte álló Erdős századosnak pedig 
csak e-myit mondott: 

— E ' az 1 
Nosza lett erra kavarodás. Az ajtóban áll-

dogáló tisztek mind od i siettek bámu'ni ezt a 
csod ilatos eredményt. (Folytatjuk.) 

h í r e ; k . 
A polgármuster névnapja. F. hó 25 én ülte 

meg J.initri is I- jjos pok'ármcpter névünnepét, 
amely alkalomból megjelent előtte a város teljes 
tisztikara, kiünek jókivánságait J-igits Imre vá-
rosi főjesyző tolmácsolta. A város előkulősége 
nasy számban ] ilent mog az ünnepeltnél ós 
f ' j fzte ki jókivánatait. A névnapot megelőző 

a Corc ud i i féifidalegyesület adott szere-
nádnt az ünne peltnek, dr. Stúr L ;jos karnagy 
vezet'-e abitt. 

Gréf Appnnyí Albert gyöngyösapáti birto-
kárúi h'tfon d -lu'an kis autójáv) 1 Elrándult 
Kőszegre. Eifször is felment a Kálvária hucyre, 
hol pompán kil"tá^ nyiiik városunkra, onnan 
lejöv;ít az Elit kávéhá ban mepu'-sonazott, majd 
meglátogatt» a Jézus szt. S/.ivo templomot, 
továbbá látogatást tett Horvátii Andor foszolga-
birónál, ahonnan nu'ójável ismét vi-szatért 
GyöngyösipH'ib*. Ciak kevesen ismerték f^l az 
autószemüveiíg;! ellátott ke^y^lmes urat. 

Vasvarmegye Tüzoltószövetsége Marton Ká-
ro!y tűzoltói'ip.irancsnokot tb. vármegyei örökös 
felügyelőjévé választotta meg. 

Mohács emlékünnepén mint ezt máriapunk 
metirta, varosunk is képviselteti ma«át. J tmbrits 
Li jos polgármester és vitéz dr. N.igy Miklós 
t n-icsno^: tegrap utaztak Mohácsra, honnan 
hétfőn este térnek vissza. 

A tan'tovepezde i^azg&téji mellé a ku'tusz-
kormár.y két tanárt is kinevezi?tt már Takács 
BMa és Sárossy látván tanítóképezde tanárok 
személyében. 

Erüstlakodalom. Vasárnap tartotta Wein-
berg- r Gusztáv pékmester p^lpártársu'ik szuk 
csní;<di Koréban h ázasságának 25 ik évfordulója 
alkalmából ezüstlakodalmát. A jubiláló h'tzas-
pár mind;-n oldalról érkező számus üdvözlésben 
részesült. 

Visszatért s;abadjágirol Ch°m3z Ármin já-
rási állatorvos és ismét elfoglalta hivatalit. 

Kinevezesek. Az aiispán a vármegyei tűz 

rendészeti fdlügyelő és a v irmegyei tűzoltószö-
vetség előterjesztésére, valamint a járási főszol 
gabiró véleményezésére a Következő körzeti tüz-
oltófáparjocsnokokdt nevelte k i : Bozsok nagy-
községbr n Tomasovita J nőt, Sáerdihelyen Kiss 
Jenfikörj 'gyzőt Nagyesómöténl'iás Gézát, N így 
gencaen Bodorkós «I inost és a nemescsói kör-
jegyzőségben pedig Sztrokay Dánielt. 

Hazassag Török Endre gépészmérnök és 
Kováts Ilonka obi. tanítónő, Kováts József hely-
beli vendéglős leánya augusztus 3-án N w-Vork-
ban házasságot kötöttek. 

A polgármester a sporthé érdt\kébnn már 
az elmu't heten összehívta a különböző bizott-
ságokat. N igyban folynak a/, előkészületek. E 
h t e a a város telj s hölgy yárd ij tt hivja össze 
a polgármester, mert különösen az ő lelkes 
munkáju\r:i vau szükség, hogy az ünnepségek 
agyagi része is biztosítva legyen. Itt is felhívjuk 
a hölgyek fi ;;elmét arra, hogy félté'lenül teljes 
számban bziveskedjenek az értekezleten meg-
jelenni. 

A soproni 60 éves tűzoltó jubileum a leg 

impozánsabb keretek között zajlott le. Ugy az 
ünn^ps^gek, mint a kiállítás pomp is látványos-
ságot nyújtott a résztvevőknek. A kőszegi tűzol-
tóságot Marton Károly tüzoltófAp irancsnok és 
G iái J izsef alp irancsnok, Kőszeg városát pedig 
yrúf Erd d v Tamus kerületi tű'.rendészeti felii 
gyolő, h. főpirancsnok képviselte, kik a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak a látottak és 
hallottakról. 

Az Elité kávéházban ma este 9 órai kezdettel 
a katonazenek »r hangversenye/.. 

Halalozás Hingbofer Lajos volt helybeli 
vasu'i állomástőnök, ki nagy közkedveltségnek 
örvend itt v iroaunkban, Székesfehérvárott a hét 
folyamán elhunyt. 

Önnek nincs szüksége arra , hogy gyomor- és bélbántalmai miatt á l landóan szen-

vedjen, amikor köz tudomású , hogy a világhírű és mindenki 

által legelsőnek elismert ILMAND keserűvíz azonnal megszüntet i e rendszer int fenti bajokból e redő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es rr.egcétolja ez érelmeszesedest . Emésztési zavaroknál már fél pohár langyos IGWAKDI keserűvíz elég. 
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Halálozás. Hétfőn hunyt el hosszú szenve 
dós után Berényi György 41 éves korában. — 
Temetése szerdán volt nagy részvét mellett 

A Concordia ferfidalárda tagjai saját költ-
ségükön résztvettek az alsópulyai dalárd i múlt 
vasárnap tartott zás?lószentelésén. mely alka-
lommal mint második helyezett szerepelt néhány 
szép énekszámával a délutáni hangversenyen. 
A Concordiát bevonulása alkalmaival zeneszóval 
logadták és kisérték a hangverseny színhelyére, 
hol egy a számára kijelölt asztal mellett fog 
lait helyet. A leadott énekszámával oly taps-
vibart ara'ott, hogy kénytelen volt a műsort 
egy niégnegyobb tetszést előidéző énekszámmal 
megtoldani. A hangverseny u!áu a nagv nép 
tömeg álti.1 elő'dézett helyszűke miatt a dilárda 
kénytelen volt az ünneps g szinholyét elhagyni 
és levonult u község aisó vegén levő P^ruseliich 
féle v<ndéglŐtr, hol az esti vonatii dúlásig kü-
lönféle dalok eléneklése, jó bor és sor mellett 
a legkedélytsebb hangulatban érezte magát, 
megelégedve az aratott sikeren. Mint értesülünk 
még ez évben Közép és Felsőpu'yára is el-
várják szomszédaink a Concordiát. 

Úszóverseny. A sporthét keretén belül meg-
rendezendő úszóversenyre jelentkezni iehet a 
KSE úszószakosztály intézőjénél, Weioberger 
líusztávnál vagy Hónai Frigyesnél. 

A Ferenc József kath. reálgimnázium igaz 
gatósága Közli az intézet tanulóival, hogy a ja-
vító-, magán és különbözeti vizsgálatok szent 
10. és 11 én lesznek. Pótbeirás szeptember Í3. 
és 14 én, 15 én Veni SaDCte, 16 án az előadá-

sok kezdete. 
Táncmulatságot rendez a polgári kaszinó jövő 

szombaton, szept. 4 én, a Nlu'ató termében, a 
katonazenekar közreműködésével. A meghivók 
szétküldése megkezdődött. 

A katonazenekar szorgalmasan szórakoztatja 
városunk zenekedvelő közönségét hol térzene, 
hol kerti hangverseny formábin, de minden-
hogyari kellemesen, umi annyival is inkább jól 
esik nekünk, meit már több mint tíz esztendeje 
annak, hogy ilyen kitunö katonazenét h i l lot tua; 
a háború kitörésé otu csak nagyon ritkáu élvez-
tüuk ehhf;z hdson'ót. Az esú korzó közönsége 
között azonban az az óhaj nyilvánult meg, hogy 
nem e volna jobb, I n a zenekar nem a jelenlegi 
Hangya-üzlet előtt, hanem a Főtér sarkában az 
I nger ház mellett foglalná el a felállását, mi 
által a zen" hangjai az egész korzón érvénye-
sülnének, holott jelenleg ez cs .k az egyik felére 
szorítkozik. E d jó volna kipróbálni ei.ysz°r. 

A „Cs i pke r ó z sc imü bájos kis színdarab 
Takó Irma magánóvodájába járó kicsinyek által 
szeptember hó 7 én este 6 órai kezdettel lesz 
előadja a Mu'ató nagytermében. 

A kamatlábat a Magyar Nemzeti Bmk e>y 
százalékkal újból leszállította hatra. — Ennek 
folyománya lesz, hozy a pénzintézetek is ennyi 
vei kevesebbet fognak adni a betétek után és 
ugyanennyi/el szállítják le a kölcsönök utáni 
kama'ot. Végkihatásában ez nagy előnyére vái i i 
a közgazdaságnak, fokozza a vállalkozási kcd .et, 
az építkezés rentabilitását, csökkenti a munka 
nélküliséget. Az lenne még kívánatos, hogy P 
Nemzeti B»nk szélesítse ki a vidéki pénzinté-
zetek hitelkeretét, hogy no legyenek kénytele 
nek a közvetítő ragy bankokat igénybe vonni, 
— mert az drágitj i a kölcsönt, hogy ezek is 
és a vidéki pénzintézet is kénytelen üzemi költ-
ségeit hozzászámítani. Már pedig alig van inlé 
zet, mely 3—4% költségen alu! kép<es üzemét 
fenntart ani. 

Tenniszverseny. A sporthét keretén belül 
megrendezendő nagyszabású tenni«zversenyekrü 
(női egyes, férfi egyes, női páros, férfi páros, 
vegyes páros) jelentkezni lehet Sándor József, 
Freyberger Ferenc vagy Molnár Józsefnél. 

A beiratas az evang. népiskolába ugy a 
mindennapi, mint az ismétltiskolai tankötelesek 
ré;zére augusztus 31 én és szeptember 1 én dél 
előtt 8—11 óráig lesz. 

A kószefli járási leventek versenyét szep-
tember vegere halasztottak. A kőszegi járási 
leventék versenyét, amelyet eredetileg a szom 
tathelyi ós járási leventék versenyével ma va-
sárnap akartak megtartaui S ombathelyen, köz-
bejött akadályok miatt szeptember vegére halasz-
tották. A szombathelyi és járási leventék ver-
senyét az eredeti programmal ma vasárnap tart • 
ják meg Szombathelyen. 

Kirakodo es állatvásár Kőszegen. Szeptem-
ber hó 6-án, hétfőn országos kirakodó és állat-
vásár tartatik városunkban. 

KSE intezöbizottsági ülés rendkívül fontos 
tárgysorozattal szep'cmber hó 2 án, csütörtök 
este Vj9 órakor (nem kedd n) lesz az egyesület 
klubhelyiségében. 

A kereskedő ifjak mü<ed/eló gardája Szent 
István napján Kőszogszcrd ih»'lyen is bejutatta 
a „Debrecenbe kéne menni" c operettet. Kár, 
hogy az esőzés folytán igen kevés közönség él 
vezhette a kitűnő előadást, mely igen jól sikerült. 

A kőszegi „Széchényi István" m kir. állami 
polgári fiuískolaban a tantervkülönbözeti vizsgá 
latokat augusztus hó 30 án, hétfőn d. e. 10 óra-
kor tartjuk. Délután 2 órakor kezdődik a ma-
kárvizsgálatok írásbeli rcsze. A javítóvizsgái* 
tok aug. hó 31 en, kedden dé.előtt 8 órakor, a 
szóbeli magánvizsgálatok d. u. 2 órakor kez 
lödnek. A pótbeirások szeptember 13 án és 
14 én eszközöltetnek. Szeptember 15 én reggel 
7,9 órakor Veni Sánc te és az iskolii év ünne 
pelyes megnyitása. Az első osztályba beiratkozó 
tanulók mu't évi iskolai bizonyítványukat tar 
toznak elhozni. E hozandó továbbá u születési 
anyaköoyvi kivonat és az ujraoltásról szóló bi 
zonyitvány. A beiratkozók szüleik kíséretében 
jelenjenek meg. — Szegénységüket hatóságilag 
igazoló tanulók tandíjmentességükért folyamod 
hatnak. A kérvény szeptember 5 ig az iguzga 
tóságnál nyújtandó b?. Egyes tárgyak gyakor 
lati része aluli felmentések iránti s tiszti orvosi 
bizonyitváunyal felszerelt kérvények szeptember 
5 ig szintén az igazgatóságnál adindók bp. 

Kerehm a sporthet alkalmaból. Felkéri a 
sport hét rend->ző-bizottsága a város egész tár 
sadalmát, hogy t rmészetbeni, buff-etekhez, cuk 
rá-zdikhoz, péijZ vagy tárgyak (amerikai ár-
veréshoz) vagy bármely egyéb ado nán iyal tá 
mogassa a sporthetet. Adományokat Freybor 
g.-r F rerc v>igy dr Fu 'bs Endre vosznek át. 
Romlandó dolgok ( ortáL s'.b.) 4 éa esta vagy 
0 én közvetlenül dr. Freyberger Jenőjéhez (Yá 
sártér) továbbitar.dók. A sporthétre vonatkozó 
bármely Í>-1 világosi'ást dr. Fuchs Endre vagy 
F ieybe igr Ferenc adaak. 

A katunii és polgári közalkalmazottik nyuj 
d jasai és özvegyei tömegesen lépnek be a 

INvugdijasok O/szágos Szövetségébe, mely célú' 
tűzte ki törvényes ós megengedett eszközökkel 
a törvényben biztosított n jugd jat Csak kevesen 
vannak Kőszegen, kik nem léptek be a szövet-
ségbe. Pedig i't volna az idej? manifesztálni a 
szolidaritást a nyugdíjasok kózt. Egy aláírási ív 
20 ezer koronával elveszett. Megtalálója szíves-
kedjen azt lapunk kiadóhivatalában azt leadni 

A bozsoki Levente Egyesület ma vasárnap 

saját felszerelése javára Prisznyák J inos ven-
déglőjének összes helyiségében táncmulatságot 
rendez, melyre a n. é. közönséget ezúton hívja 
m -g a rendezőség. Jó zenéről gondoskodva van. 

A kultuszminiszter meghosszabbította vala-
mennyi iskola nyári szünídajet. A vallás- és köz-
oktatásügyi mi liszter pénteken rendeletet adott 
ki, mely szerint az id ;i szokatlanul kedvezőtlen 
nyárr 4 való tekintettel a nagy szünetidőt szo-
ciális és egészségügyi okokból ebben az évben 
valamennyi iskolára nézve szeptember 12 éig 
meghosszabbítja. A b íratásokat szeptember 12. 
és 13 án ugy kell elvégezni, hogy az iskolaév-
ünnepélyes meguyiUsa szeptember 15 én meg-
történhessék és 16 án a rendes tanitás meg-
kezdődhessék. 

Jelentkezzen minden biciklista a kerékpár 
virágkorzórá és hssuiági versenyre 8 KSE ke-
rékpárosztály intézőjénél, L^pold Gézánál. 

Zászló ivatási ünnepély lesz ma Nemescsó 
községben műkedvelői előadással és táncmulat 
sággal kapcsolatban. A kőszegi önk. tűzoltó 
egyletet dr. Fucbs E ídre az egylet segédtisztje 
és titkára képvideli a zászlóavató ünnepélyen. 
II i a rendezés körül j lentékeny hibák nem tör-
téntek volna, még több kőszegi vendéget is lát-
tak volna az ünnepségen. 

Kabaré előadást akart tartani kedden este 
a győr—sopron—szombathelyi színtársulat né 
hány tagja a Mu'ató nagytermében, azonban 
mikor este 9 órakor tágranyilt szemekkel látták, 
hogy csak öten vannak a teremben és pedig 
két rendőr, két tűzoltó és egy néző, az előadást 
lefújták. Ebből ismét az a tanulság, hogy reklám 
nőikül nincs üzlet. 

A sporthetet előkészítő rendező bizottság a 
következő urakból á l l : vitéz H ^ d ü a szds., Kar-
ner szds., Bitay fhdgy., id. Wáchter, Kőszegi, 
d<\ Pallér, dr. Freyberger Jenő és Feronc.dr. Fuehs. 

A pengópenz tudvalevőleg még csak 1927. 
januir elsejével kerül hivatalos forgalomba ós 
számfejtésbe. A most forgalomban levl pénz-
nek egy rÍ6íe részbsn piros, részben zöld felül-
nyomással van megjelölve annak pengőre át-
számított értékébe, hegy a közönség mára id ig 
is hozzászokjék a pengőszámitáshoz. Ilyen p^nz 
a Kőszegi T ikarékpénztúr kirakaHblakában Ut-
hitó. Azonban érvényes k újévig azok a kis -
ilaku bankjegyek is, melyeken ez a pengős 
felülnyomás nincsen rajta Teljesen kikerültek 
a forgalomból a nngyilaku p ipirpóuzek, melye -
ket már senkisem köteles elfogadni, de decem-
ber 31 i.» még becseréli a Magyar Nemzeti B ink 
és ennek fióküzletei. Az ilyeneket ezen időn 
belül minden levonás nélkül becseréli a Kőszegi 
Takarékpénztár is, hogy a közönségnek ezáltal 
kényelmes módit nyújtson ezt a pénzt forgalom 
képes pénzzé átcserélni s így az üzleti kben is 
a vásárlóktól nyugodtan átvehetik, legalább meg-
szűnik a visszautasításokból származó kellemet-
lenségek. 

Kamon—KSE bajnoki mérkőzéssel kezdődik 
ma az ószi futballszezon Miután a futballtilalom 
szerdin végétért, máris megkezdődik a mai nappal 
a sorsolások szerint, a hivatalom ószi szezon. A 
sorsolás az első mérkőzésen a KSE-t igen erős 
ellenféllel. Kámon gsapatával állítja szembe, 
mely csapat már az elmúlt szezonban érzékeny 
vereséget mért a KSE re és ezzel el is ütötte 
az alosztálybajnokságtól. így lett a KSE má-
sodik, Kámon harmadik helyezett és e két rivális 
harcából kifolyólag sikerült a Törekvésnek el-
nyerni az első helyet. E három e~apat képezte 
az elitgárdát az alosz'álybajnokságb m, amit a 
nagy pontarány is, a többi csapatokéhoz viszo-
nyítva, — bi onyit. Ma vasárnap délután l/tb 
órakor a helybeli sportto'ep3n ismét sz^mb'áll a 
két rivális, hogy mérkőzzék, m ;lyik a kettőjük 
köz.ul a jobbik? A KSE t a revá isvágy is hevíti 
a tavaszi kudarcért, míg Kánon csapata meg 
akarja isméte'ni győzelmét. A párlurc valószí-
nűleg élvezetes kuzdeluet f-)g nyújtani sportot 
kedvelő közönségünknek, ezért mindenki ott 
legyen a mi i szezonnyitó KSE—Kámon bajnoki 
mérkőzésen. 

Éleslöveszet A m. kir. 5. honvéd gyalog-
ezred f. évi szeptember hó 6 án és 7 én Czák, 
czáki erdő, Zeiger B ;rg és Posánv által hatá-
rolt területen tüzérségi és akn ívelő lövisekkel 
egybekötött karhatalmi éleslövészetet tart. Az 
érdekelt lakosság ezutoi is figyelmeztettetik, 
hogy a jelzett időben és hft.ly^n saját érJok ban 
senki na tartózkodjék és a helyenként felállított 
biztonsági őrök utasításainak eng ;d ilmeskedja 
nek. L^v dékeket vagy lövedék rész 'ket, melyek 
a fáldön faküsznek megérinteni tilos, mart az 
illetők a robbanás voszé'jének és halálos sérü-
léseknek lehetnek kitéve. Talált és fel nom rob-
bant lövedékeket vagy lövedékrészeket a földön 
kell hagyni, helyüket ágakkal vagy kövekkel 
megjelölni és a honvéd állomásp írancsnokság-
nak Kőszegen bej- lenteni. A fel nem robbant 
lövedékek a honvéd kiac tá- tulajdonát képezik. 

Az iparostanonciskolai beiratasok szeptem-
ber 1., 2., 3 ós 4 én esti 6 - 7 óráig lesznek 
Kiss Károly ipariak, igazgató lakásán: Pallis 
utca 6 számit házbin. B-íratás alkalmával az 
igazgató által közlendő megfololő össz"gü tan-
szerdijat kell fiíetni. Felhivatnak a tanonctartó 
iparosok és kereskedők, hogy tanonciikit pon-
tosan beírassák, mivel a kés d-elrauzőküt a tör 
vény értelmében fel kell jelentenünk. 

A Temetkezesi Segelyegylet egyií tagja el-
halt, segélydijak f. hó 29 én, vasárnap d. u. 2 
órakor fizetendők be az ipartestületnél. Esedé 
kes a 38 szol vény és 100) K éviJij. Regi hát-
ralékosok felhivatnak a hátralékok befizetésére, 
különben a tagok sor'iból törölt ?tnek. 

A KSE ószi bajnoki merkózesei a következő 
napokia esnek : aug. 29. KSE—Kámon, szept. 
5. Körmondi TK—KSE szept. 8. KSE-Győr i 
AC v. Szhilyi Törekvés? sz»pt. 19 Vasvar— 
KSE, szept. 26 K S E - Z daegerszegi TE, okt. 
10. Szhelyi Vasas—KSE, okt. 24 KSE—Sárvár, 
október 31. Zalaegerszegi SE—KSE. (\z eiői-
álló csapat a pályaválasztó.) A sorsolás szerint 
a KSE négy bajnoki mérkőzést Kőszegen négyet, 
pedig vidéken játszik. 

4 



Kőszeg ós Vidéke 1926- augusztus 29 

Gazdálkodók, fuvarosok flgyelmebe! A föld-
mivelésügyi mínibzter e hó 10 én kelt 58.000— 
1926 számú rendeletével az eddig érvényben 
volt határszéli áthajtási igazolványok kiállítását 
beszüntetne és h-Iyébe a következő rendelkezést 
léptette életbe: 1 legeltetés céljából, 2 munkát 
végző állatok (hatas lovak, efeébe, járműbe fogott 
allatok, herélésre, mázsálásia vugy állatorvosi 
kezelésre szánt állatok I hHyi hatósága feltün-
tetni tartozik a határátlépés célját, valamint azt 
a körülményt, bogy az állat az illetékes határ 
kerületéből valók e. Ezenfelül a helyi hatóság 
nak a marhalevélben igazolni kell. ho^y a szár 
mazási községben a batári.tlépés idején nem 
uralkodik olyan betegség, mely a bejelentés kö-
telezettsége nlá esik és az illető állatfajra átra 
gadhat. A vészmentesség jg.izolása munkát végző 
és legelőre hajtőt' állatoknál 30 napit', fuvarozó 
s?S. üzemek állatainál 10 napig Í rv'•nyesek. 
Ennek leteltével mindenkor megujitandJ Az 1. 
ós 2 pontban emiitett állatod a hat Arátlépésnél 
nem esnek határszéli állatorvosi vizsgalat alá, 
az állatoknak azonban azonosságuk megállapi 
tása végett a határ ugyanazon pontján kell 
visszatérniük, amelyen kilép ek. 

KerekpartoUaj. Megiriuk, hogy ju'ius 19 i 
vásár alkalmával egy ismeretlen eayén Heid»í 
reich Lajos mechanikus bazanak knpuszinjébQl 
egy női kerékpárt emelt el és ismer, tlnn helyre 
távozott vele. A nyomozás során kid rült, hegy 
a tettes egy Dorner Márton nevű fiitabmber, 
ki ezt a lopást megelőzőleg Szombith 5ly«n egy 
használaton kívül álló £*rétpárt elem?lt és azt 
Heidenreiehnak adta át, hogy azt használhatóvá 
tegyr. Azonban mikor H id-mreíehtöl eltávozott, 

a kapuszinben meglátott egy női kerékpárt, 
mellyel elhajtott. Igv szerzeit magának rossz 
kerékpárért egy jót. A furfangos kerék pírtolvaj 
ellen az eljárás megindult 

Jogerős it*l®t. A helybeli államrendőrség 
feljelentette Haumgartner L íjos helybeli fogmű-
ves-iparost 14 rendbeli közegészség elleni ki-
hágás (tiltott foghúzás, tömés stb ) miatt a kő 
szegi járásbíróságnál. A járásbíróság április 16 án 
megtartott tárgyalásán elitélte Biumgaitnert a 
14 rendbeli kihágás miatt 14 szer 200000 K, 
azaz 2 800 000 korona pénzbírságra, azonban 
Baumgar'ner ezen ítélet eilun felebbezéssel élt 
a szotnbath -1vi kír. törvényszékhez. A szomb-it 
helyi kír. törvényszék mint 11. fokú bíróság ezen 
ügyben május 21 én megtartott nyilvános tár 
gyalásán a ktfizogi járáshirósAg ítéletét teljes 
egénz.'bon hel.vb'nhe.gyta. minek kóve'keztóbDn 
az ítélet jogt'ror^ '-m^lkedett. 

Nyugatról hőhullám jon. l'árisban szerd u 
rettenetes hö^ég uralkodott. A hőmérő árnyék 
ban 40 Celsiust mutatott. Spanyolországb vn is 
hatalmas hőhullámról érkezett jelentés, ott 57 
tokri emelkedett a hőmérő. A párisi meteorológiai 
intézet véleménye szerint a hőhullám egész 
Európára kiterjed. — A magyar meteorológiai 
allumás vezetősége szerint azonban ezt a jelen-
tést f mntartássil kell fogadn>. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetrol. S z ü 
l e t é s e k : Schwarz J..zsef—Hor/álh Franciska: 
Jó:;sef r. k., Ipsits János—Imre Anna: Anna 
r. k., Mészár >s Antal—Tancz^r Vilma : Vilma 
r. k. — H a l á l o z á s o k : B jrén?i (^yör^y 41 
éves, tüd^/ész, Udvardy Ferenc 19 n^.pos, élet 
gyengeség, Horváth Mária 7 hó, rángógöres. 

3s fiola cipő fi 
dupla-esszimplala lpu g a r a n t 4 1 t p r i m a k é t i . 
munka, — férfi- és női-, luxus-, házi és 

sportcipők a legjobban 

szerezhetők be Kőszegen, Főtér 17. szám 

(Nussbaum-téle ház) 

Mórték szerinti megrendelés 
(fájós lábakra Is) és mindennemű j a v í t á s 

vállalása a legkitűnőbb külföldi anyagból. 

A gözgepkezelok es kazánfűtők legközelebb 
kóp?sitői vizsgái f. évi s^ptember h^ 3 án t tr 
thMi'ik. A kellően f.ílsz"relr kérvények a kerü 
le;i Ip irfelügyelőséghez cimzandTk. 

Nok is beiratkozhatnak a budapesti egyeten 
orvosi karara, a legújabb miniszteri re:id»le 
sz-irint. Augusztus 31 ig kell folyatnod ii a fel 
vételért. 

Varrógépek 

1,800.000-től 

kedvező részletfizetés mellett vásárolható 

Lépőid Géza mechanikus Kőszeg 

Kossuth Lajos utca 9. (Hátul az udvarban) 

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

M ű s o r : V a s á r n a p aug . 29-én : 

l í ó / ^ a l o u i ^ 
Szerelmi játék 10 felvonásban. 

A főszerepoen 

MICHAEL BOHNEN. 

Műsor : S ze rd án , szept . l-én : 

Virrasztanak a fegyverek 
Egy izgalmas tengeri ütközetnek 

története. Claude Farrére „Veille 

d'Armes" c. regénye filmen 7. f. 

ÉS A KISÉRÖMÜSOR 

K 
a 
£ 
-u 

íj 
•r 

Dvnamo- és motor-

t e k e r c ^ o l ^ M t 

villamos világítási és erőátviteli 

I , j i i v i t á N l 

jutányos áron jótállás mellett vállal 

i f j . T m i t f l i E h ' k 
elektrotechnikai vállalata Kőszeg. 

Kossuth Lajos-utca 7. sz. 

Ugyanitt egy íiu tanoncnak lelvétetik. 

Egy jó házból 

való fiu, ki a 

középiskola 4 

osztályát sike-

resen elvegezte 

szedő tanoncnaíc 
felvétetik Rónai 

Frigyes könyv-

nyomdájában.— 

RUGGYANTA-

BÉLYEGZŐK 

KELET- és FÉM-

VÉSÉSEK 

megrendelhetők bármily nagy-

ságban, csinos és Ízléses kivitel-

ben gyors ós pontos szállításra 

Kőszegen , V á r k ö r 39 s z ám a la t t . 

t?est i ] \ [ ap ló ra 
a legjobb és legtökéletesebb maggar napilapra. 

Pesti Napló 
előf izetés i á ra i a vasá rnap i k-pesmel lék le t te l e g y ü t t : 

I hóra 50.000 korona 

3 hóra 135.000 ko rona 

E lő f i ze téseket e l fogad a .Kő s zeg és V idéke " k i a dóh i v a t a l a . 

Mutatványszámot kívánatra dijta'anul küld a Pesti Napló kiadóhivatala, 

Budapes t , VII., E rzsébe t-köru t 18-20 . 

tOoílár-sorsjegy 
vidéki árusítása megkezdődött. 

27.000 dollár 
értékű nyeremény. 

Árvízkárosultak és repülők javára. 

Sorsjegyintézőség: 

Budapest VI., Révai-u. 7. sz. 

Könyvárverés, 
Ma vasárnap d. u. 3 órakor 

Várkör 34. I. em. szépirodalmi 
könyvek és diszkötetek elköl-
tözés miatt árverésen eladatnak. 

— Katalógus a ház kapuján. 

Cserepesek figyelmébe! 
Elsőrendű minőségű 

t e t ő c s e r é p 
kapható rendkívül olcsó árban 

P O L L Á K S Á N D O R 

téglaégetőjében. 

Lerakat Kőszegen, 
Király-ut 6. 

Qyömörey-kert (Várkör 34 sz.) idei 

gyümülcstermése 

(cca 150 fat egyben e l a d a t l k 

kert és gyűmölcsraktár használattal 
Intézet-utcai bejárattal. 

Értekezni lehet naponta délelőtt.--

Elköltözés miatt eladó 
esztergapad, satu, üllő és 

különféle kutszerszám. 
Kőszeg, Intezet-utca 17 szám. 

3{irdetmény. 
A „Hunyadi Mátyás- m. kir. 

reáliskolai nevelőintézet gazda-
sági hivatala nyilvános verseny-
tárgyalást hirdet az 1926/1927. 
iskolai é?re szükséges hus-, 
hentesáruk, fűszer ós szárazfő 
zelékfólék, lis^tnemüek és tej 
Hzállitására, valamint a liszt fel 
sütésére vonatkozólag 

A hirdetmény a Városháza 
hirdetési tábláján kivül Róth 
Jenő könykereskedésében és az 
„Emerieanum" kirakatában van 
közszemlére kifüggesztve. 

Érdeklfidők az intézet étkezési 
gazdálkodásának irodájában kap 
hatnak bővebb felvilágosítást.— 
Ugyanott az ajánlati minták és 
a .Szállítási feltételek" füzete 
is betekinthetők >11. átvehetők. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájáén Kőr/eí.M 
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